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ТЕМА : ТОРЦЮВАННЯ ФАРБОВИХ ПЛІВОК. 

При торцюванні поверхню обробляють рівномірними ударами щітки по 

стіжонанесеному фарбовому шару. При цьому оброблена поверхня набуває 

шорсткої матової фактури. Цей вид оздоблення також дає змогу прикрити 

нерівності і незначні дефекти фарбування. 

Щітку-торцівку виготовляють з твердої щетини завдовжки 80—100 мм. Можна 

застосовувати також торцівки, виготовлені з гумових пластинок або трубок. 

Для еластичності гумові трубки розрізують уздовж і надають їм різної форми. 

Це дає змогу створювати на поверхні різну фактуру. 

Водна фарбувальна суміш, призначена для торцювання, повинна бути 

густішою, ніж для звичайного фарбування щіткою. Тому клейові і казеїнові 

суміші під торцювання загущують так само, як це робиться для механізованого 

нанесення їх. 

По водних фарбових плівках торцюють відразу після нанесення фарби на 

поверхню. Під час торцювання щітку тримають у правій руці (рис. 1), наносячи 

слабкі удари по поверхні. В момент удару волосінь щітки повинна бути 

перпендикулярною до поверхні. Не можна торцювати по одному місцю кілька 

разів або залишати не оброблені щіткою ділянки поверхні. 

Фарбування з торцюванням виконують три маляри. Один фарбує поверхню, а 

двоє слідом за ним торцюють, оскільки водні фарби швидко висихають. Якщо 

запізнитися з обробкою, то фарба прилипатиме до щітки, через що порушиться 

рівномірність фарбування. 

Поверхні, пофарбовані олійними сумішами, торцюють через 1—2 год після їх 

фарбування, коли фарбова плівка стане більш в'язкою і не розливатиметься 

після торцювання. Олійна фарбувальна суміш для торцювання повинна бути 

густішою, ніж для звичайного фарбування щіткою. Оригінального 

декоративного ефекту можна досягти при торцюванні по лесувальному шару 

свіжонанесеної фарби. Цей спосіб опорядження застосовують лише при 

неводних фарбуваннях. Підготовлену поверхню спочатку фарбують потрібним 

кольором і дають їй висохнути. Після цього наносять тонким шаром 

фарбувальну суміш іншого кольору і обробляють його торцівкою. 



 

Рис.1. Торцювання поверхонь 

Кольори фарбувальних сумішей для першого і другого шарів підбирають так, 

щоб вони гармоніювали один з одним. Перший шар роблять здебільшого 

світлішим, а другий — темнішим (наприклад, блакитний і темно-синій). Тому 

після торцювання у западинах зовнішньої фарбової плівки просвічуватиметься 

нижній шар фарби, створюючи враження «глибини» або підсвічування 

поверхні. 

Для імітації під мармур або інші декоративні камені після торцювання поверхню 

злегка флейцюють. 

По раніше пофарбованій сухій поверхні за допомогою торцівок можна 

наносити фарбувальною сумішшю рисунок іншого кольору. При цьому 

торцівку змочують у фарбі і злегка притискують до поверхні, залишаючи на ній 

кольорові плями. 

Оздоблення поверхні туповками 

При оздобленні раніше пофарбованої висохлої поверхні за допомогою гумової 

губки, мішковини або жмутка з паперу можна зробити своєрідний красивий 

рисунок. Такий вид оздоблення називають тупуванням. 

Тупування губкою виконують шматком натуральної або гумової губки із 

зрізаними гранями, щіткою-тупівкою або валиком з губки (рис. 2). Перед 

тупуванням добре підготовлену поверхню фарбують в один колір. Після 

висихання її тупують слабким притискуванням губки, змоченої у фарбі іншого 

кольору. Під час роботи важливо визначити зусилля на губку, щоб на поверхні 

утворювались однакові кольорові плями. При значному натисканні 

утворюється розпливчастий рисунок або суцільна кольорова пляма. 



 

Рис. 2. Пристрої для тупування поверхонь: 

а — щітка-тупівка; б — валик з губки 

 

Замість губки можна виготовити валик з мішковини або паперу. Для цього на 

паличку завдовжки 20—25 см намотують клапоть мішковини і перев'язують 

шпагатом. Змочивши мішковину фарбою, валик прокочують по поверхні, 

тримаючи його за виступні кінці палички. Цим способом можна оздоблювати 

поверхню колон, панелей тощо. Користуючись валиком з мішковини, не слід 

дуже насичувати його фарбою і з силою притискувати до поверхні. За 

допомогою таких валиків поверхню можна оздоблювати тільки водними 

сумішами. 

Для оздоблення олійними сумішами застосовують паперові валики (жмутки), 

виготовлені так само, як описано вище. 

Фактурне опорядження поверхонь 

При фактурному (мастиковому) опорядженні на поверхню наносять шар 

спеціальної шпаклівки (мастики) і відразу обробляють його різними 

інструментами і пристроями, створюючи на поверхні рельєфний рисунок у 

вигляді борозен, штрихів, жилок тощо. За цим способом поверхню можна 

опорядити штрихами, під кошик, очерет, хвою, тесаний камінь, лінкруст тощо 

(рис. 3). 

Фактурне опорядження можна виконувати лише по міцній, добре підготовленій 

штукатурці або по бетону, Підготовлену поверхню до нанесення мастики 

грунтують 10%-м розчином тваринного клею. Для зменшення усадки мастики 

до неї добавляють мінеральні порошкоподібні наповнювачі: гіпс, мармурове 

борошно, шпат тощо. 



Склад клейової мастики для фактурного фарбування 

Крейда суха мелена 1 кг  

Мармурове борошно 500 г 

Клей тваринний (10%-й розчин) До робочої в'язкості 

С п о с і б п р и г о т у в а н н я . Спочатку в сухому вигляді перемішують крейду 

з мармуровим борошном. В утворену суміш добавляють окремо 

приготовлений розчин тваринного клею. Суміш перемішують у змішувальній 

машині до одержання однорідної пластичної маси. Приго товлена мастика не 

повинна бути текучою. 

Таку саму мастику можна приготувати на казеїновому клею. Для фактурного 

опорядження можна застосовувати мастику, приготовлену на оліфі або 

олійному лаці. У цьому разі підготовлену поверхню грунтують олійною 

ґрунтовкою. 

Склад олійної мастики для фактурного фарбування 

Крейда суха мелена 13—15 кг  

 Клей тваринний 200—500 г 

Оліфа натуральна (або лак) 200—300 г 

 Вода 7—8 л 

С п о с і б п р и г о т у в а н н я . Клей подрібнюють і розчиняють у воді. Крейду 

замочують у воді так, щоб утворилася паста. У змішувальній машині 

змішують крейдяну пасту, розчин клею і оліфу до утворення однорідної 

пластичної маси. 

Мастику шаром 2—4 мм наносять на заґрунтовану поверхню макловицею, 

плоским ручником або шпателем і відразу обробляють гребінцем, пористою 

губкою, мішковиною, торцювальними ударами щіток, рельєфними валиками 

або іншими способами залежно від прийнятого опорядження. Після 

висихання опоряджену поверхню фарбують клейовою або олійною фарбою, 

яку наносять щітками або фарборозпилювачем. 

Якщо нанести приготовлену кольорову мастику на поверхню, то після обробки 



такий фактурний шар не фарбують. Пігменти до складу такої мастики 

додають за рахунок зменшення відповідної кількості крейди. 

Для опорядження «сталактитами» застосовують гіпсову мастику. З цією 

метою замість крейди в олійну мастику добавляють гіпс. Мастику 

приготовляють невеликими порціями у вигляді сметаноподібної маси, яку 

накидають на прооліфлену поверхню. Тампоном або спеціальною 

подушечкою із сукна витягують сталактити. Для цього тампон притискують 

до поверхні і повільно відтягують від неї шар мастики. Особливо виразні 

сталактити (завдовжки до 12 см) можна зробити на стелях. Глибина рельєфу 

опорядженої під сталактити поверхні залежить від в'язкості мастики і 

товщини шару її нанесення. Опоряджена поверхня виглядає білою. У разі 

потреби її можна пофарбувати. Крім клейових і олійних мастик для 

фактурного опорядження поверхонь можна застосовувати кольорові мастики, 

приготовлені на основі клею КМЦ, полівінілацетатної дисперсії, силікатного 

клею та інших в'яжучих матеріалах, і наносити їх механізованим способом. У 

цьому разі опоряджена поверхня може нагадувати шагрень, оксамит, фактуру 

набризку тощо. Глибина фактури опорядженої поверхні залежить від 

в'язкості суміші і діаметра вихідного отвору форсунки, за допомогою якої її 

розпилюють. 

При механізованому способі мастику наносять за допомогою фарбувально-

шпаклювальних агрегатів, фарборозпилювачем або розпилювальною 

квартою. Щоб розпилити суміш розпилювальною квартою, її шлангом 

підключають до компресора. Суміш накладають у лійку і, регулюючи краном 

потрібну для розпилення кількість повітря, наносять її на поверхню. 

Підготовлену поверхню спочатку грунтують купоросною, миловарною або 

іншою ґрунтовкою, яка відповідає складу мастики. Потім за 2—3 рази 

наносять опоряджувальні шари з мастики. 



 

Рис. 3 Зразки фактурного опорядження поверхонь: 

а—«під кошик», б — вертикальна штриховка; в — «під хвилі»; г — закрутками; д — під 

тесаний камінь, е — під шпалери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С п о с і б п р и г о т у в а н н я . Клей КМЦ і мило попередньо розчиняють у 

невеликій кількості води при температурі 50...60 °С. У змішувальній машині 

мильно-клейовий розчин змішують з мармуровим борошном, каоліном, 

пігментами і масу, що утворилась, перетирають на фарботерці. Окремо, в 

надлишковій кількості води, замочують азбест і переціджують його крізь сито 

з розміром отворів 1,25 мм. Перетерту на фарботерці масу завантажують у 

барабан розчинозмішувача, добавляють переціджений азбест і всю суміш 

добре перемішують. В'язкість приготовленої мастики повинна бути 6—10 см 

за стандартним конусом. На робочому місці її розводять водою до в'язкості 

10—12 см. 

Після нанесення першого шару мастики погано вкриті місця підмазують тією 

самою сумішшю, яку наносять сталевим шпателем. Після цього за 1—2 рази 

наносять опоряджувальний шар, який додатково не обробляють. 

Для фактурного опорядження поверхонь можна також застосовувати мастики 

або сухі суміші іноземного виробництва, які надходять в Україну з 

Німеччини, Туреччини та інших держав. Такі сухі суміші мають назву «рідкі 

шпалери». 

Готова до використання мастика надходить у пластмасовій тарі (відерцях) 

масою 10 або 15 кг, яка герметично закрита кришкою. Вона є сумішшю 

порошкоподібного наповнювача з рідким синтетичним в'яжучим матеріалом. 

Мастика має білий колір. При бажанні до неї можна добавляти кольорові 

пігменти в кількості 5—7 % маси мастики. Для цього пігмент попередньо 

замочують у воді, добавляють до мастики і ретельно перемішують суміш. 

Суміш краще перепустити через фарботерку. 

Перед нанесенням мастики підготовлену поверхню грунтують 

полівінілацетатною ґрунтовкою. Мастику наносять валиком або 

механізованим способом. Після висихання опоряджена поверхня стає 

рельєфною, як після торцювання або штукатурного набризку. 

Суха суміш іншого складу для рельєфного опорядження надходить в 

поліетиленових мішках масою 25 кг. Це легка пухнаста суміш синтетичних 



матеріалів: клею, зернистого наповнювача білого кольору і голкоподібного 

наповнювача чорного кольору. 

До початку роботи підготовлену поверхню грунтують полівінілацетатною 

ґрунтовкою. Суху суміш злегка змочують водою, добавляючи на кожні 25 кг 

суміші 1,5 л води. Зволожену суміш наносять на поверхню металевою теркою, 

гладилкою або широким і коротким півтерком. Після висихання опоряджена 

поверхня стає рельєфною з крапчастим чорним рисунком на білому фоні. 

 Конспект надіслати на пошту ashmarina@ukr.net 


