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ТЕМА : СКЛАДАННЯ КАРТ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ З 

ТЕХНОЛОГІЇ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО 

ДЕКОРАТИВНОГО ФАРБУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ 

 

Технологічна карта (ТК) складена на один з варіантів декоративного 

фарбування стін і стелі. ТК призначена для ознайомлення робочих і інженерно-

технічних працівників з правилами виробництва робіт, а також з метою 

використання при розробці проектів виробництва робіт, проектів організації 

будівництва, іншої організаційно-технологічної документації. 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Нині до лакофарбових декоративних покриттів пред'являється ряд загальних 

вимог : вони мають бути екологічно чистими, зручними для нанесення, легко 

піддаватися сухому або вологому прибиранню. Крім того, до багатьох видів 

покриттів пред'являється ще і ряд спеціальних вимог, такі як підвищена 

зносостійкість в приміщеннях з великою прохідністю, вологостійкість при 

використанні в санвузлах, на кухнях і так далі. При виборі лакофарбних або 

декоративних покриттів найбільш важливі: декоративні властивості покриття 

(структура, колір, міра глянцю); експлуатаційні властивості покриття (стійкість 

до миття, стійкість кольору, стійкість до механічних навантажень, стійкість до 

забруднюючих чинників, стійкість до агресивних дій, подальша 

ремонтопридатність, довговічність, екологічна безпека). Існує і ряд спеціальних 

вимог до покриттів для забезпечення особливих функцій. 

Одним з істотних, таких, що відносяться до їх числа, є, наприклад, 

характеристика покриття по мірі глянцю. Лакофарбові матеріали ділять на 

високо глянсові, глянсові і так далі - до матових і глибоко матових. Нині 

найбільшою популярністю користуються матові покриття. Проте треба мати на 

увазі, що експлуатаційні властивості покриттів (стійкість до миття і стирання, 

легкість прибирання, можливість застосування миючих засобів) вище у 

глянсових фарб. Покриття можуть мати різні спеціальні властивості, відповідно 

до призначення приміщення, де вони застосовуватимуться. Випускаються 

покриття наступних призначень : термостійкі і терморегулюючі, 

електроізоляційні, стійкі до рентгенівського випромінювання, а також покриття, 

про які вже говорилося вище, стійкі до дії хімікатів, з бактерицидними 

властивостями і інші. 

Надзвичайно важливі для виконання робіт технологічні властивості 

лакофарбові матеріалів. До технологічних властивостей відносяться: 

покриваність, час висихання, адгезія, зручність нанесення, тиксотропність 

складу забарвлення і ін. Покриваність визначає кількість шарів лакофарби, 

необхідних для того, щоб укрити контрастну (чорно-білу) підкладку. По мірі 

покриваності фарби лежать в широких межах - від тих, що лесують (прозорих) 

до криючих. 

Існують матеріали, які дозволяють укривати контрастну підкладку за один шар. 

Їх відрізняє більш висока ціна, але менша витрата. Для укриття контрастної 

картини дешевими фарбами необхідно нанести 4-5 шарів. Для створення 

якісного покриття їх потрібно значно більше. Зазвичай матеріали хорошої 



якості повинні наноситися в два шари. 

Найважливішим технологічним параметром, що визначає швидкість виконання 

робіт, являється час висихання. Зазвичай цей параметр пишеться на упаковці. 

Проте він вказується для цілком конкретних (нормованих) умов, а на фактичний 

час висихання впливає безліч чинників, таких як температура повітря і основи, 

вологість в приміщенні і так далі. Висока адгезія (прилипання фарби до основи) 

є умовою утворення високоякісного лакофарбового покриття. Велике значення 

для поліпшення адгезії має правильна підготовка основи і дотримання 

технології нанесення. Для того, щоб лакофарба, лакофарбовий матеріал добре 

наносилися на поверхню, у нього має бути певна консистенція, визначувана 

параметром в'язкості. Занадто в'язкий матеріал буде важко нанести. Інакше 

можливі патьоки, особливо на вертикальних поверхнях. Особливе значення 

в'язкість має при нанесенні покриття за допомогою фарбопульту. 

Щоб матеріал було зручно наносити, але в той же час уникнути патьоків, у 

фарби вводять спеціальні тиксотропні добавки. Тиксотропністю лакофарби 

називається її властивість збільшувати свою плинність при перемішуванні. 

Тиксотропна фарба при нанесенні валиком або кистю не тече і не крапає з 

інструменту, але в той же час добре розтікається по поверхні, що 

забарвлюється , утворюючи рівну плівку. Екологічність - це нешкідливість для 

здоров'я і довкілля. Працюючи з лакофарбовими матеріалами, необхідно 

застосовувати заходи обережності, вказані на упаковці. Сьогодні ринок 

лакофарбових матеріалів не обмежується пропозицією простих фарб, емалей, 

лаків і так далі. 

Широко представлені матеріали для створення декоративних покриттів. Як 

правило, це водорозчинні матеріали, хоча іноді зустрічаються матеріали на 

основі органічних розчинників. І ті і інші матеріали дозволяють домагатися 

найрізноманітніших ефектів. Так, наприклад, вони можуть імітувати 

натуральний камінь, дерево, тканину , створювати покриття "під старовину", 

покриття, що міняють колір залежно від точки зору і рівня освітленості. 

Існують спеціальні люмінесцентні покриття, здатні накопичувати енергію від 

штучного або природного джерела, а потім світитися в темряві. Що стосується 

інструментарію, то для отримання високоякісних покриттів слідує, зрозуміло, 

використати тільки якісний інструмент. 

Валики, наприклад, можуть бути виготовлені з овечої вовни, поліаміду, 

поліакрилу або поролону. Їх робоча поверхня повинна бути щільною і 

безшовної. Довжина ворсу 5-10 мм розрахована на отримання тонких шарів 

фарбувальних покриттів інтер'єрів вінілакріловими фарбами емалевого типу. 

Валики з ворсом більше 10 мм створюють дрібнофактурну "суконну" поверхню 

і оптимальні для нанесення акрилових фарб. 

При виборі пензлів рекомендується використовувати пензлі з натуральної 

щетини з розщепленими кінчиками. Такі кисті беруть більше фарби, до того ж 

вони дуже гнучкі - це дозволяє отримати дуже рівну однорідну поверхню. Губку 

для обробки краще використовувати натуральну. Нерегулярні межі натуральної 

губки дозволять уникнути монотонності малюнка, а м'якість додасть більш 

глибокий колір 

Щодо безпосередньо техніки фарбування необхідно дотримуватися ряду 

нескладних правил. 



 Перед нанесенням декоративної фарби її необхідно ретельно 

перемішати. 

 Необхідно пам'ятати, що на властивості декоративних фарб 

впливають підвищена температура, знижена вологість і висока 

поглинаюча здатність підстави. 

 Для отримання ідеальних інтер'єрних покриттів, щоб уникнути 

візуального накладення шарів після висихання, ефекту різних 

фактур, "смугастості" при дотичному освітленні - рекомендується 

розведення матеріалу, в залежності від перерахованих вище умов і 

способу нанесення, але не більше, ніж вказано в супровідній 

інструкції. Пропорція розведення водою вказується в одиницях 

обсягу матеріалу і становить від 5% до 10% 

 На поверхнях, що сильно всмоктують, більш якісне покриття 

досягається при роботі валиком в одному напрямку (тільки вгору 

або тільки вниз). 

 Фарбу можна наносити всілякими способами, в тому числі і 

розробленими особисто. 

Ефекти, які можна отримати, застосовуючи ту чи іншу техніку, воістину 

безмежні. Це і можливість створення текстур, що імітують натуральний камінь, 

старий пергамент, шкіру або вологий шовк, ткану рогожу або "пом'ятий 

тканина", і відтворення малюнків, що нагадують зовні і на дотик структуру 

дерева, створення ефекту інтенсивного металевого блиску, ніжною димки або 

північного сяйва, хмарного неба або сюрреалістичних картин, і т.д. 

Відтворений малюнок може бути більш-менш рельєфним, текстурованим, 

гладким - від матового до полірованого. 

Фактура може бути отримана як за рахунок властивостей самого матеріалу, так 

і за допомогою спеціальних інструментів і технологій нанесення. Одні і ті ж 

матеріали, нанесені різними способами, дають різні ефекти. Нижче наводяться 

найбільш поширені техніки створення різних декоративних покриттів за 

допомогою фарб. До слова сказати, аналогічні прийоми в інших джерелах 

можуть називатися по-різному, оскільки сталої термінології на сьогоднішній 

день не існує. 
ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ 

Метод розмивання. широке розмаїття візерунків цей метод дає, коли другий, 

свіжий шар фарби як би "змивається" після нанесення за допомогою кисті, 

губки, тканини або поліетилену. Причому в залежності від обраного 

інструменту виходять абсолютно різні візерунки. Клаптем тканини можна 

створити малюнок, що нагадує дрібні брижі на воді, шпателем або великої 

пензлем - візерунок у вигляді широких мазків. Можна домогтися навіть ефекту 

джинсової тканини. Метод розмивання, що надає стінам і стелі "повітряний" 

вид, годиться навіть для таких підстав, як скловолокнисті шпалери. Техніка 

нанесення тампоном (або губкою). Розведений або нерозведеним водою (в 

залежності від бажаного ефекту) склад наноситься пензлем або валиком 

рівномірно на поверхню за один раз. Потім поверхню обробляється тампоном 

(або губкою) обертальними рухами. Після висихання можливе нанесення 

другого (і більше) кольору з метою отримання ефекту багатокольорності і 



глибини малюнка (рис.1-3). 

Рис.1. Склад наноситься пензлем або валиком рівномірно на поверхню за один раз За 

допомогою 40-50-міліметрового флейца нанесіть фарбу на добре висохший фоновий 

шар невеликими хаотичними мазками. 

 
Рис.2. Поверхня обробляється тампоном (або губкою) обертальними рухами 

Як тільки підготуєте частина поверхні, простий губкою промокніть всю поверхню. 

Не треба ні вертіти, ні сильно натискати. Рухи легкі і швидкі 

Рис.3. Після висихання можливе нанесення другого (і більше) кольору з метою 

отримання ефекту багатокольорності і глибини малюнка 

 

Щоб добитися хорошого результату, на самому початку роботи і на всій її 

довжині злегка промажте губку і витріть надлишки фарби ганчіркою - це 

дозволить не прати фарбу зі стіни і не створювати занадто світлих зон на стіні 

Техніка нанесення малярської рукавичкою. На стіну безладно наносяться 

декілька плям різних кольорів. Для цього використовується нерозбавлена 

фарба. За допомогою рукавички плями розмазуються по поверхні для 

отримання неоднорідного кольору з темнішими і світлими відливами. Можливо 

також нанесення окремого шару валиком і потім використання рукавички для 

створення витонченого малюнка. Залежно від обраних кольорів наносяться 

спочатку плям, можна отримати гру більш-менш контрастних кольорів. 

Техніка кольоровий накатки. Створюється ефект м'ятою структури поверхні. 

Глянцевий оздоблювальний шар накочується по матовій висохлої базі 

клаптевим або фігурним поролоновим валиком. У деяких покриттях шар 

наноситься валиком, а потім валиком ж і "структурується". 

Техніка нанесення з розлученнями. На невелику за площею робочу поверхню 



вертикальними смугами за допомогою кисті наноситься барвистий склад. 

Чергуються смуги різного кольору. Потім надається однорідність квітам за 

допомогою шпателя. Можливо шпательное нанесення "мокре на мокре", що 

дозволяє досягти більш м'якого, розмитого малюнка, або "мокре на сухе", що 

дає можливість підкреслити геометричність, сучасність малюнка. 

Ефект хмари. Для цього ефекту потрібно рукавиця з шерсті баранців, злегка 

змочена в барвнику. На фарбі, нанесеною шпателем (120 мм) або валиком, 

рукавичкою здійснюються кругові рухи (напрямок руху можна за бажанням 

варіювати). Натискати сильно не потрібно. Ефект пом'ятої поверхні. Цей 

декоративний ефект можна отримати і за допомогою пластикового пакета. Для 

цього на фарбу, нанесену шпателем або валиком, накладіть пластиковий пакет 

(можна взяти пакет для сміття або плівку для парників), який злегка, без 

натиску, мнеться). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Декоративний ефект можна отримати і за допомогою пластикового 

пакета. 

Ефект слідів кисті. За допомогою валика або кисті на поверхню наноситься 

густий шар нерозбавленою фарби. Потім пензлем обраного розміру 

проходяться по поверхні легкими рухами для отримання на ній слідів кисті. 

Після висихання можна нанести шар іншого кольору з повторенням цієї 

процедури для отримання ефекту многоцветности. 

Ефект граніту. Схожість з фактурою граніту дає мозаїчна ( "гранітна", або 

поліхромна) фарба. Насправді вона не містить ніякої гранітної пилу, до складу 

входять лише акрилові бульбашки з фарб різних кольорів на водній основі. При 

розпилюванні спеціальним пістолетом крапельки розбиваються об стіну, і на 

поверхні утворюється різнокольоровий точковий малюнок. 

Перламутровий ефект. Для надання перламутрового ефекту стін також існує 

спеціальна фарба, яка може бути як прозорою, так і мати свій відтінок. Як 

правило, така фарба утворює на поверхні стіни напівпрозору плівку, оскільки 

до її складу входить натуральний перламутр. Варіанти змішування матових 

фарб з перламутровими - безмежні. 

Ефект рогожки. В даний час існує безліч інструментів для надання більшої 

декоративності пофарбованим стінам. Наприклад, буазетт (подобу гребінки з 

частими зубцями) дозволяє домогтися ефекту рогожки або візерунка у вигляді 



шахової дошки (рис.5) 

Рис.5. Існує безліч інструментів для надання більшої декоративності пофарбованим 

стінам. Наприклад, буазет. 

 

Ефект черепашки (або розчісування). Досягається за допомогою того ж 

буазета шляхом промальовування правильних візерунків у вигляді дуг. 

Необхідно контролювати силу натиску, щоб не пошкодити основу (рис.6), 

.  
Рис.6. Ефект мушлі (або розчісування) 

 

Ефект дерев’яної поверхні. Утворюється шляхом зміни кута нахилу гумового 

буазета 

 
Рис.7. Ефект дерев'яної поверхні 

Ефект шовкових складок. Можна додати за допомогою спеціального 

інструменту - "метелики" (рис.8). 

Рис.8. Ефект шовкових складок 

 

 



ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ РОБІТ 

 

Валики, можуть бути виготовлені з овечої вовни, поліаміду, поліакрилу або 

поролону. Їх робоча поверхня повинна бути щільною і безшовної. Довжина 

ворсу 5-10 мм розрахована на отримання тонких шарів фарбувальних покриттів 

інтер'єрів вінілакріловимі фарбами емалевого типу. Валики з ворсом більше 10 

мм створюють мелкофактурние "суконну" поверхню і оптимальні для 

нанесення акрилових фарб. При виборі кистей рекомендується використовувати 

кисті з натуральної щетини з розщепленими кінчиками. Такі кисті беруть 

більше фарби, до того ж вони дуже гнучкі - це дозволяє отримати дуже рівну 

однорідну поверхню. 

Для отримання ідеальних інтер'єрних покриттів, щоб уникнути візуального 

накладення шарів після висихання, ефекту різних фактур, "смугастості" при 

дотичному освітленні - рекомендується розведення матеріалу, в залежності від 

перерахованих вище умов і способу нанесення, але не більше, ніж вказано в 

супровідній інструкції. Пропорція розведення водою вказується в одиницях 

обсягу матеріалу і становить від 5% до 10%. 

На сильно всмоктують поверхнях більш якісне покриття досягається при роботі 

валиком в одному напрямку (тільки вгору або тільки вниз). 

 
ПОТРЕБА В МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСАХ 

 

При невеликих обсягах робіт малярські склади можуть наноситися вручну за 

допомогою інструментів (рис.9). 

Рис.9. Інструменти для малярних робіт: а ... д - пензлі: махова, макловиця, торцювальна, 

фільоночна, ручник; е-шпатель; ж- валик з бачком; з- валик гумовий візерунчастий; и-

фарбопульт ручний з вудкою  

 
Рис.10. Інвентарні столики: а - складаний двухвисотний, б-універсальний; 1 стійки, 2 сходи, 3 - 

переставний щит, 4 шарнірна зв'язок, 5 нерухомі підкоси 



ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ І ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

Все знову надходять на будівельний майданчик робітники повинні пройти 

вступний інструктаж з техніки безпеки, а також інструктаж з техніки безпеки на 

робочому місці, при роботі з механізмами, інструментами і матеріалами. 

Інструктаж на робочому місці проводить керівник робіт або майстер, 

реєструючи його в журналі виробничого інструктажу. 

Заходи безпеки при роботі на висоті. Важливим фактором безпеки ведення 

оздоблювальних робіт на висоті є правильна організація робочих місць, 

включаючи систему заходів щодо оснащення робочого місця необхідними 

технічними засобами: риштованням, люльками, вишками, сходами, 

перехідними містками, а також засобами індивідуального захисту. 

Основними причинами травматизму при роботі на висоті, пов'язаного з лісами і 

підмостки, є: 

- застосування для риштовання випадкових опор; 

- установка лісів на неспланованих майданчиках; 

- недостатнє закріплення риштувань та помосту; 

- відсутність суцільних настилів і огороджень; 

- перевантаження. 

Особам, які працюють на висоті, необхідно користуватися запобіжними 

поясами. 

Техніка безпеки при оздоблювальних роботах. При виконанні штукатурних 

робіт треба мати на увазі два основних джерела небезпеки: 

- можливість падіння з висоти; 

- токсичність деяких барвників і в'яжучих 

При застосуванні пилоподібних в'яжучих речовин і барвників штукатури крім 

очок повинні мати респіратори Тривале перебування робітників в закритих 

свіжопофарбованих приміщеннях забороняється, так як процес затвердіння 

масляної плівки супроводжується поглинанням кисню і виділенням 

вуглекислоти. 

При роботі з вогненебезпечними складами, що містять гас і скипидар, а також з 

нітролаком і перхлорвініловими лаками і фарбами забороняється палити, 

запалювати вогонь, залишати матеріал без нагляду. 

При пульверизаційному фарбуванні шкірні покриви не тільки забруднюються 

фарбою, піддаючись дії розчинників, шкіра стає сухою, лущиться, а іноді 

тріскається, що викликає хворобливі відчуття. Для захисту шкірних покривів 

застосовуються пасти, що готуються з різних пом'якшуючих шкіру матеріалів. 

Ці пасти мають профілактичне значення. Перед їх нанесенням руки потрібно 

мити милом і витирати насухо. Потім 6-8 г пасти розтирають між долонями, 

після чого втирають в шкіру, рівномірно розподіляючи пасту по всій поверхні 

відкритої частини рук. 

Інструмент змінюють тільки при вимкненому електродвигуні приводу 

шпинделя. Абразивні круги перед установкою обов'язково перевіряють на 

наявність щілин легким простукуванням. 

Вивчити матеріал уроків та підготуватися до виконання 

лабораторної роботи зі складання технологічної карти процесу 


