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ТЕМА: ФАРБУВАННЯ ПАНЕЛЕЙ І ФРИЗІВ 

 

Фарбування панелей. Нижню частину поверхонь стін - панель - фарбують 

олійними, емалевими або емульсійними складами, так як вона швидше 

брудниться і вимагає вологого прибирання, особливо в коридорах, сходових 

клітках і в приміщеннях, де буває багато людей. Висота панелі зазвичай 

дорівнює висоті середнього людського зросту (1,6-1,8 м). 

Фарбування декоративних панелей може бути виконана клейовим кольором. 

Клейовим кольором фарбується також частина стіни, розташована над 

панеллю, - гобелен. 

Якщо між панеллю і стелею залишається вузька смуга - фриз, її фарбують 

іншим кольором або під колір панелі. Слід пам'ятати, що різні розміри фриза 

можуть візуально зменшувати або збільшувати висоту приміщення. На рис. 

17 дані рекомендовані розміри фриза при різній висоті 

приміщень.

 

Рис. 1. Рекомендовані розміри фриза при різній висоті приміщень 

Межу панелей зазвичай розмічають намеленним шнуром. Якщо крейду 

застосовувати не можна, шнур натирають охрою або деревним вугіллям. 

Охра і вугілля дають чітку лінію розмітки; їх колір, змішуючись з кольором 



відтінку, не змінює його. Межа панелей на поверхнях, призначених під 

забарвлення світлими кольорами, розмічають шнуром, натертим попелом 

спаленого паперу. 

При розмітці панелей дотримуються наступного правила: невисоку панель 

(до 1,5 м) розмічають від рівня підлоги; високу, особливо коли верхня 

частина, що залишається, є фризом - від рівня стелі; при наявності карниза - 

від його нижньої кромки. При розмітці високих панелей від підлоги межа 

панелей часто виходить непаралельною кромці карниза через 

непаралельності рівнів підлоги і стелі, при цьому розмітка здається 

неохайною. 

При розмітці панелей на сходових клітинах необхідно стежити за тим, щоб 

рівень панелей був паралельний рівню підлоги (або стелі), площадок і 

маршів і мав скрізь одну і ту ж висоту. Для цього панелі розмічають по 

схилу: у верхній частині маршу - з середини проступу останнього щабеля, а в 

нижній - відступивши на половину її ширини в бік площадки (рис. 2, а, б). 

При недотриманні цього правила можливі перекоси рівня панелі, які 

особливо помітні, якщо нижня частина панелі - ведуча - пофарбована в більш 

темний колір. 

 

Рис. 2. Приклади розмітки панелей сходових клітин: 

 а - рекомендований, б -менш вдалий 



Підготовка та обробка панелей під масляне фарбування може 

передувати початку робіт по обробці стель і верхньої частини стін, 

фарбованих клейовим кольором. Останнє фарбування панелей виконують 

після повної обробки стелі у верхній частині стіни. Це пояснюється тим, що 

при підготовці під олійні фарбування значно більше процесів, що вимагають 

хорошого просушування, ніж при клейових фарбуваннях. Значить, і часу для 

їх виконання потрібно більше. 

Фарбування поверхонь з розбивкою їх на дзеркала виконують при обробці 

громадських приміщень, кабінетів, а іноді і житлових кімнат. 

У невеликих кімнатах з високою стелею часто на кожній стіні над панеллю 

поміщають одне велике дзеркало. Така обробка візуально знижує висоту 

приміщення. При цьому висота панелі повинна складати 60-70 см. 

Внутрішню поверхню дзеркала обробляють гладкими або фактурними 

фарбами. По межах дзеркала і панелі витягують фільонки або встановлюють 

розкладки різного профілю. 

 

Рис. 3 Приклади розташування дзеркал панелей. а - невдалі, б – рекомендовані 



Але зазвичай поверхню стіни розчленовують на кілька дзеркал. При 

цьому необхідно враховувати розташування не тільки дверних і віконних 

прорізів, а й меблів, картин і т. П. Дзеркала слід розташовувати так, щоб 

дверні та віконні прорізи вписувалися в дзеркало, а не різали його. На рис. 3 

наведені приклади членування поверхонь стін на панелі. Зліва розташовані 

невдалі (Рис 3, а), праворуч - вдалі (Рис. 3, б) зразки розташування дзеркал. 

При цьому розташування дзеркал ув'язано з розташуванням дверних прорізів, 

меблів і картин. 

Оздоблення поверхонь валиками 

Плоскі малюнки по пофарбованої поверхні накочують валиками досить 

часто. Іноді накатку малюнків валиками називають обробкою «під ситець». 

Переваги цього методу обробки полягають в різноманітності малюнків 

накатки, простоті виконання, можливості виключити дорогі і трудомісткі 

процеси шпаклювання та шліфування. 

Візерунки валиків можуть бути різноманітні: лінійні, геометричні, 

невизначені або структурні, стилізовані або натуралістичні мотиви 

рослинного світу та т. П. 

Візерункові валики виготовляють зазвичай з м'якої гуми; іноді валики 

обтягують м'якою шкірою або листовий гумою. Більшу частину валиків 

виготовляють, наклеюючи на жорсткий гумовий циліндр малюнок з 

мікропористої гуми або губки. Ширина валиків 3-20 см в залежності від 

призначення: широкими валиками обробляють великі поверхні, малими з тим 

же малюнком - місця в кутках кімнати, у дверних і віконних прорізів, 

вбудованих меблів і т. П. 

Поверхні обробляють штрихами і плямами за допомогою валиків з губками 

(Рис. 4, а) і роликових валиків (Рис. 5). Одна з конструкцій роликових валиків 

роз'ємна і дозволяє наносити штрихи в два кольори. 

 

 

 



 

 
Рис. 4 Оздоблення поверхні штрихами і плямами за допомогою валиків: а - валики з 

губками, б - роликові валики, в - процес обробки поверхонь валиками 

 

Поруч з широким валиком показаний малий валик для обробки некратних 

місць. Робоча частина валиків виготовлена з мікропористої гуми і затиснута 

між металевими дисками або наклеєна на гумовий циліндр. При обробці 

поверхонь валик змочують у барвистому складі, що знаходиться в ванні. 

Процес обробки поверхонь валиками показаний на рис. 4. 

Зразки штрихової обробки поверхонь, що виконується подвійним валиком, 

наведені на рис. 5, а. Один з валиків (рис. 5, б) живильний, він виготовлений 

з мікропористої гуми. Валик з малюнком притискається до живильного 

валика за допомогою пружин. 

Зразки обробки поверхонь валиками зі стилізованим малюнком з рослинного 

світу показані на рис. 5, е. Валики, якими виконуються ці малюнки (рис. 5, г), 

зазвичай складаються з гумового циліндра з литим гумовим малюнком. Але є 

окремі валики, візерунок яких виконаний наклеюванням на гумовий циліндр 

малюнка, вирізаного з мікропористої листової гуми. Такі валики 

застосовують в поєднанні з поживним. 

На рис. 5, д наведені зразки невизначеною, або структурної, обробки 

поверхонь. Рісунчатие валики нескладні за конструкцією і являють собою 

дерев'яний циліндр, на який підбита шкіра або листова гума. Дерев'яні 

циліндри перед цим ретельно просочуються оліфою, що оберігає їх від 

набухання. На гумовий циліндр наклеєні гумові трубочки і шипи (рис. 5, е). 

Такі валики також застосовують в поєднанні з живильниками. 

 



 
 
Рис. 5. Одноколірна накатка малюнків валиками: а - обробка поверхонь штрихами і 

дрібним візерунком, 

 
Рис.5. Одноколірна накатка малюнків валиками: б - подвійний валик з пружинними 

стяжками 



 
Рис.5.  Одноколірна накатка малюнків валиками: в -оздоблення поверхонь 

стилізованим візерунком, г - набір валиків для обробки 

 
Рис.5. Одноколірна накатка малюнків валиками д - обробка поверхонь невизначено 

структурним візерунком, е - набір валиків для обробки 

 

 



Малюнок, що накочується валиком, може бути одно-, дво- і трибарвним. При 

накоченні малюнка в два-три кольори застосовують комплекти валиків, 

малюнок яких, виконаний в різних кольорах, створює на поверхні, що 

відбувається гарне поєднання кольорів (Рис. 6). 

 

 
 

Рис.6. Зразки триколірної обробки валиками 
 

Для накатки візерунка застосовують три 

типи інструментів. 

Апарат ЦНІІПС (Рис. 7, а) складається з 

резервуара 1, двох металевих поживних 

валиків 4, які подають фарбу, щитка-раклі 

3, що знімає надлишки фарби з 

живильного валика, і з візерункового 

валика 2. Конструкція апарату дозволяє 

накочувати поверхні тільки в 

вертикальному напрямку. 
 

Рис.7. Інструмент для накатки поверхні 

гумовими валиками: 
а-апарат 1ДНІІПС: 1 - резервуар для фарби, 2 

- візерунковий валик, 3 - щиток-раклей, 4 -

поживні валики;б - апарат чеських майстрів 1 

- ванночка, 2 - валик з малюнком, 3 - валик 

забірний, 4 – валик поживний, 5 - регулююча 

накладка, 6 - підвіска;в - пристосування для 

накатки з валиком з мікропористої гуми:1 - валик з мікропористої гуми, 2 - валик з 

малюнком 
 

Апарат чеських майстрів подібний за конструкцією апарату ЦНІІПС (Рис. 7, 

б). Апарати ЦНІІПС і чеських майстрів при накоченні малюнка створюють 

чистий і рівномірний візерунок по всій поверхні, так як відбувається 

безперервна подача фарбувального складу на валик з малюнком- 2. При 



цьому резервуар потрібно заповнювати фарбою так, щоб вона не потрапляла 

безпосередньо на валик з малюнком і не переливалася через край. 

Пристосування для накатки (Рис. 7, в) має рукоятку з валиком 1 з 

мікропористої гуми для набору запасу фарби та візерунковий валик 2 для 

нанесення малюнка Цим пристосуванням можна накочувати поверхні в 

різних напрямках. 

Для отримання візерунка однаковою насиченості необхідно уважно стежити 

за насиченістю живильного валика, змащуючи його барвистим складом за 

допомогою пензля-ручника. 

При приготуванні барвистих складів для візерунків заклеюють водну 

крейдяні пасту з пігментами 10% -вим розчином тваринного або рослинного 

клею і додають на відро готового кольора 20-30 крапель оліфи. 

При приготуванні відтінку на клеї КМЦ суху крейдяні суміш з пігментами 

заклеюють 4% -им розчином клею, а водну крейдяні пасту з пігментами - 7 

8% -вим розчином клею. Для візерунків можна також застосовувати клеї-

воскової, клеї-олійно-воскової склади, емульсію ЛОР і казеїново-воскові 

емульсії, приготовані за рецептами 23, 24, 30, 37. Необхідна консистенція 

фарби визначається пробним вифарбовуванням. Якість візерунка залежить в 

значній мірі від сорту гуми, використаної для малюнка валика. Тверда гума 

вимагає більш густий фарби, м'яка - рідшою. 

При накатці поверхонь валиками слід підбирати гармонійні поєднання 

кольорів для фону і малюнка. Тільки накатка малюнка алюмінієвою фарбою 

дозволяє виробляти цей вид обробки по фону будь-якого кольору 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ: 

1. Чому розмітку високих панелей роблять від стелі, а низьких - від 

підлоги? 

2. Як проводиться розмітка панелей на стінах сходових кліток? 

3. Які правила дотримуються при розмітці дзеркал? 

4. Яке практичне і декоративне призначення фільонок? 

5. Якими інструментами і як обробляють поверхні паралельними 

штрихами? 

6. Як проводиться гладка накатка поверхонь валиками? 

 

Законспектувати матеріал уроків. Надати відповіді на пошту 

ashmarina@ukr.net,  або у вайбер 063-120-31-20 

 


