
УРОК № 11 

ТЕМА: «ЕСТЕТИКА ОЗДОБЛЕННЯ БУДИНКІВ» 

Тема уроку: Монтаж молдингів. Інструменти. Матеріали для 

приклеювання. Підготовка декоративних виробів. 

Розмічання поверхні. Способи приклеювання. 

Мета уроку: 

Навчальна: формування та закріплення знань по монтажу молдингів, 

інструментам, матеріалам для приклеювання, по підготовці 

декоративних виробів, розмічанню поверхні, способам 

приклеювання. 

Розвиваюча: розвивати уяву та пізнавальні інтереси до обраної професії, 

розвивати навички роботи в співпраці, формувати 

увагу, спостережливість учнів, активність. 
Виховна: виховати здатність учнів до відповідальності, 

самостійності, культуру навчального процесу, 

повагу до обраної професії. 

ОСОБЛИВОСТІ ТА УСТАНОВКА МОЛДИНГІВ АБО БАГЕТІВ НА 

СТЕЛЮ 

Вибираючи багет для стелі, звертайте 

увагу на матеріал багетаВо час ремонту 

стики між стелею і стінами часто 

бувають нерівними. Для вирівнювання 

поверхні можна скористатися 

спеціальними багетами. При виборі 

конкретної моделі потрібно звернути 

увагу на ряд нюансів. Потрібно 

врахувати матеріал, з якого зроблена 

стеля і габарити приміщення. Крім того, потрібно взяти до уваги матеріал, з 

якого виготовлений багет. Кожен матеріал має ряд недоліків і переваг. 

ЯК КЛЕЇТИ БАГЕТИ НА СТЕЛЮ 

Обробка поверхні стін і стель 

обов’язкове перед наклейкою багета 

Перед початком монтажу потрібно 

провести попередню підготовку 

поверхні і приготувати клей. На 

поверхні не повинно бути різних 

шорсткостей або микронеровностей. 

Усунути їх можна за допомогою 



шкурки для шліфування. Потім стелю і стіни потрібно обробити ґрунтовкою. 

Після обробки поверхні потрібно правильно розрахувати кількість 

витратного матеріалу. Для цього потрібно обчислити периметр кімнати і 

отримане число поділити на два. До отриманого значення додайте 2-3 

планки. 

Приклеїти багет можна за допомогою спеціальної фінішної шпаклівки. Для 

цього дотримуйтеся наступного алгоритму: 

1. Спочатку потрібно змішати шпаклівку з водою. 
2. В отриману суміш треба додати краплю клею ПВА. 

3. Розчин нанесіть на край багета за допомогою шпателя. 

4. Далі рекомендується щільно притиснути багет до стелі. 
5. За допомогою шпателя видаліть надлишки шпаклівки. 

 

ЯКІ БУВАЮТЬ БАГЕТИ ДЛЯ СТІН І СТЕЛЬ 

В наші дні багети для стін і стелі представлені в широкому асортименті. Для 
того щоб підібрати підходящу модель потрібно 

врахувати розміри кімнати і матеріал, з якого 

зроблені плінтуса. 

При виборі багета зверніть увагу на його фактуру. 

Підбирайте такий плінтус, який гармонійно 

впишеться в дизайн вашого інтер’єру. Бажано, 

щоб колір стелі і плінтуса був однаковим. 

Широкий вибір дозволить підібрати потрібний 

багет для вашого інтрерьера 

Умовно виділяють такі види багетів: 

 Для прикраси стін. Приклеїти такі вироби досить просто, так як у них 

всього лише одна клейова сторона. За допомогою багетів для стін можна 

зробити різні декоративні ніші або рамки для дзеркал. Такі вироби можна 

пофарбувати. 

 Для стелі. Такі багети використовуються для прикраси приміщення. Крім 

того, такі вироби можна використовувати для кріплення дворівневих стель. 

 Для тканинних штор. Такі багети володіють двома функціями – кріпильної 

і декоративної. Поклейка такого багета теж вельми проста. 

 Шпалерні. Багети по шпалерах встановлюються до приклеювання шпалер. 

Багети виготовляються з: 

1. Поліуретану і пінопласту. Поліуретанові багети можна поклеїти за 

допомогою силіконового герметика. Якщо ж поверхня стіни нерівна, то 

можна використовувати пінопластовий багет. Наклеїти його потрібно до 

того, як буде зроблена остаточна обробка стіни і стелі. При використанні 

пінопласту багета обов’язково заповніть великі щілини за допомогою 

шпаклювального складу. 

2. Дерева. Дерев’яний багет можна прикріпити за допомогою цвяхів або 

саморезов. Капелюшки кріпильних матеріалів потрібно замазати 

шпаклівкою. 



3. Пластика. Пластикові багети кріпляться на стелю за допомогою металевої 

або дерев’яної рейки. Фіксуються такі плінтуса за допомогою саморізів. 

4. Алюмінію. Багети, зроблені з даного матеріалу, потрібно кріпити 

безпосередньо до стелі. 

5. Гіпсокартону. Багети з даного матеріалу прикріплюють на алебастр. 

ВСТАНОВЛЮЄМО ПЛАСТИКОВІ БАГЕТИ ДЛЯ СТЕЛЬ: 

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ 

Пластикові багети часто використовуються для обрамлення ширяють і 

різьблених стель. Плінтуси з пластика можуть мати гарпун, клинове або 

Кулачкове кріплення. 

Перед початком монтажу вам знадобиться розрахувати периметр кімнати. З 

урахуванням отриманого числа порахуйте, скільки вам знадобиться багетів. 

Врахуйте, що стандартна довжина плінтуса з ПВХ – 2,5 метра. 

Зверніть увагу на кріплення багетів. Від них 

залежатиме зовнішній вигляд багета 

Установка пластикового багета проводиться в 

такому порядку: 

 Спочатку плінтус потрібно нарізати за допомогою 

спеціальної маятникової пилки. Врахуйте, що на 

місцях різу не повинно бути будь-яких задирок, так як 

вони можуть призвести до пошкодження полотнища. 

 Ображати кут профілю під 45 градусів. 

 Відзначте місце кріплення багета на стіні. 
 За допомогою дюбелів прикріпіть плінтус. 

ЯК ВИБРАТИ КЛЕЙ ДЛЯ БАГЕТА НА СТЕЛЮ 

HTTPS://YOUTU.BE/G-S_OLQ5ZXE- ПОСИЛАННЯ НА ВІДЕО 
Який клей для багетів найкращий? Фахівці стверджують, що найкраще 

клеїти багет за допомогою клейового розчину. Вони швидко схоплюються і є 

довговічними. Однак, клейові розчини недоцільно використовувати для 

наклеювання плінтусів з пінопласту. 

Якщо ви хочете знайти універсальний засіб для приклеювання, зверніть увагу 

на рідкі цвяхи. Вони бувають акриловими і поліпропіленовими. 

Також можна скористатися шпаклівкою на основі акрилу. Цей матеріал 

моментально схоплюється. Крім того, акрилові шпаклівки можна 

використовувати для усунення різних нерівностей. 

РОБИМО ГНУЧКИЙ БАГЕТ ДЛЯ СТЕЛІ СВОЇМИ РУКАМИ 

Якщо у вашій квартирі незвичайний декор, вам доцільно використовувати 

гнучкий багет. Надати плінтусу круглу форму досить просто. 

Зробити це можна за допомогою 3 способів: 

1. Зігнути багет можна шляхом виготовлення кількох нарізів з боку галтелі. 

2. Другий спосіб передбачає розріз плінтуса на дрібні шматочки. Після 

проведення цієї процедури частини багета потрібно скласти воєдино. 

3. Шляхом термічного впливу. Зробити це можна за допомогою нагрівання 

плінтуса будівельним феном. Після деформації виріб бажано опустити в 

https://youtu.be/g-S_OLQ5zXE-


холодну воду. Якщо у вас немає спеціальних 

інструментів, то можна скористатися 

поліуретановими багетами. Такий плінтус легко 

піддається деформації. 

Використання гарячої пари дозволить надати 

потрібну форму багета 

Дерев’яний багет можна зігнути за допомогою 

попереднього розпарювання. Під впливом пари 

плінтус стає податливим. Після деформації 

дерев’яного багета, його бажано зафіксувати за допомогою грузика. 

ОСОБЛИВОСТІ ТА УСТАНОВКА БАГЕТІВ НА СТЕЛЮ 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=XMGJNBXYUPQ--- 

ПОСИЛАННЯ НА ВІДЕО 

Наклейка багета – нескладний процес. З ним без проблем впоратися навіть 

новачок. Перед установкою стельового багета ретельно вивчіть його 

особливості. Для обрамлення підвісних стель рекомендується 

використовувати плінтуси з ПВХ-панелей. Перед початком монтажу обробіть 

поверхню стін і стелі. Бажано усунути всі мікронерівності і нанести на 

поверхню ґрунтовку. 

БАГЕТИ ДЛЯ СТЕЛІ (ФОТО) 
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Будівельний ринок пропонує багет: 

• з пінопласту - бюджетний варіант; 
• поліуретановий відрізняється гнучкістю і міцністю, підходить для обробки 

приміщень, в конструкції яких є вигнуті конструктивні елементи і багато 

ламаних ліній (відноситься до середнього цінового сегменту); 

https://www.youtube.com/watch?v=XMGJNBxyUPQ---


• гіпсовий дозволяє додати інтер'єру індивідуальність і вишуканість 

(найдорожчий варіант). 

Тонкощі вибору матеріалу 

Багет являє собою смуги часто з кутами переходів. Ширина планки 

варіюється від 1-го см до 10 см і більше. У приміщеннях з високими стелями 

гармонійно виглядає широкий молдинг. Такий варіант декору часто 

використовують для маскування стиків підвісних стельових конструкцій зі 

стінами. Вузький декоративний елемент підбирають для звичайних квартир 

зі стандартною висотою в 2,5 метра, якщо цей показник характеризується 

параметрами в 2,5 - 3 метри, то для монтажу стельового багета з 

фарбуванням підійде матеріал шириною 4 -6 см. 

Виробники пропонують різні рішення багетів: 

• з гладкою поверхнею; 
• з різним орнаментальним малюнком. 

Монтаж стельового багета з фарбуванням: послідовність робіт 

Поліуретанові карнизи монтують, використовуючи спеціальний клейовий 

склад в тубах. Для кріплення пінопластових і пенополістеролових моддінг 

застосовують клейові шпаклівки. Наносять склад на внутрішню сторону 

галтелі, клеять починаючи з кута. 

У кутах планки вирізують, використовуючи стусло, яке допомагає з 

максимальною точністю витримати необхідний кут розрізу. Зазори 

шпатлюют. Для зручності і цілісності декору часто застосовують готову 

кутову сполучну фурнітуру. 

За технологією виробництва малярних робіт багетні планки кріплять на стіну 

до обклеювання та фарбування. Потім закладають шпаклівкою стики карниза 

зі стіною, які виникають внаслідок нерівності стінових конструкцій. Така 

послідовність робіт виключає забруднення фінішної обробки надлишками 

клею, шпатлівочної суміші або фарбою. Крім того, при майбутньому ремонті 

шпалери можна легко поміняти, чи не демонтуючи карниз. Завершальна 

стадія робіт - фарбування встановленого багета. 
 

Запитання до учнів: 

1. Що таке молдинг? 

2. Які види багетів ви знаєте? 
3. Який принцип монтажу молдингів? 

4. Яка послідовність монтажу стінового багету? 
5. Які інструменти використовують для прирізки багетів? 

 

Домашнє завдання: 

 Виконати конспект по темі. 

 Вивчити принципи виконання робіт. 

 Виконані завдання надіслати викладачу на електронну 

пошту-lukianenko74@ukr.net 
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