
УРОК № 12 

ТЕМА: «ЕСТЕТИКА ОЗДОБЛЕННЯ БУДИНКІВ» 

Тема уроку: Оздоблення поверхонь структурними красками. 

Мета уроку: 

Навчальна: формування та закріплення знань по оздобленню поверхонь 

структурними красками. 

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. 

Фактурна фарба для стін в якості оздоблювального матеріалу 

Фактурну або текстурну фарбу для стін можна віднести до однієї з різновидів 

декоративного оздоблення, завдяки якій можна створювати на оброблюваних 

поверхнях красиві рельєфні візерунки. Це стало можливим за рахунок 

особливого складу і щільності матеріалу. Фарбувальний склад може мати 

сметанно-образну консистенцію, або ж являти собою густу в’язку масу, 

виготовлену із застосуванням акрилових компонентів. 
В якійсь мірі фактурна фарба може замінити собою лакофарбове покриття і 

фінішну штукатурку. При цьому немає необхідності ретельно вирівнювати і 

оштукатуривать поверхню. Досить виконати шпаклівку стін під фарбування в 

зонах, де є великі тріщини і глибокі ями, а потім нанести покриття у вигляді 

акрилової просочення. 

Зверніть увагу! Фарбування, що надає поверхням текстурований ефект, 

може використовуватися не тільки в якості декоративного оздоблення. Цей 

матеріал прекрасно приховує невеликі дефекти на стінах, які не може 

замаскувати звичайна фарба або шпалери. 

Різновиди декоративних фарб для стін в квартирі 
Структурні барвники представлені в продажу двома варіантами: 

1. Рідкі – склади повністю готові до застосування. Вони вже мають 

необхідний відтінок, тому необхідність у використанні кольору 

відпадає. 

2. Сухі – друга назва цих складів звучить, як декоративна штукатурка. Цей 

тип барвника розводиться водою, куди додається барвник для додання 

необхідного відтінку. 



Фактурна фарба може надати стіні цікавий текстурований ефект 

Використовуваний в процесі виробництва фактурних фарб акриловий латекс 

під час випаровування і вбирання води піддається полімеризації. За рахунок 

цього тривалість висихання барвника становить всього 1-2 ч. В результаті 

використання матеріалу в чистому 

вигляді на поверхні утворюється прошарок обробки товщиною 0,2-2 мм. 

Якщо ж в барвник додати додаткові компоненти такі, як тирса, пісок та інші 

матеріали, можна збільшити товщину шару до 0,7-1 см. 

При використанні додаткових компонентів складу може застосовуватися в 

якості штукатурки для вирівнювання невеликих пошкоджень на стінах (до 2 

мм глибиною). За рахунок того, що водний розчин акрилу проникає 

глибокого всередину оброблюваної поверхні, яка може бути виконана з 

бетону, цегли і покрита штукатуркою, адгезивні властивості такої фарби 

можна порівняти з можливостями більшості цементних розчинів. 

Після того як процес полімеризації повністю завершено, поверхня 

акрилового матеріалу набуває водостійкі властивості. З цієї причини багато 

фактурні барвники підходять не тільки для внутрішньої, але і для зовнішньої 

обробки. 

Один з найпопулярніших типів фактурної фарби для стін – з ефектом піску 
Зверніть увагу! Фактурну декоративну фарбу для внутрішньої обробки стін 

можна сміливо використовувати для оформлення дизайну ванної кімнати або 

кухні, де рівень вологості повітря підвищений. Після того як склад висохне, 

поверхні будуть надійно захищені від плісняви і вологи. 

Види наповнювачів в складі структурної фарби для стін 

Густота і рельєфність забезпечується за рахунок частинок, які включені до 

складу барвника. Фактурні оздоблювальні матеріали також класифікуються за 

типом наповнювачів, в ролі яких може виступати: 

 газосиликат в подрібненому вигляді; 

 мармурова або гранітна крихта; 
 частинки металу, що володіють світловідбиваючої поверхнею; 

 кварцевий пісок; 

 волокна натурального або синтетичного походження; 

 деревна тирса. 

Також в складі може знаходитися модифікований крохмаль в якості 

згущувача та спеціальні пігменти, завдяки яким можна отримати фарбу для 



стін з ефектом шовку або перламутрового покриття. Найчастіше подібні частинки 

мають форму у вигляді крапель або лусочок. 

Деякі види фарб мають доповнення – блискітки, лусочки, ворс і інші 

матеріали, які в підсумку красиво будуть красиво розподілені по стіні 

Рельєфність барвника і глибина його структури залежить від розміру часток 

наповнювача: 

1. Дрібнозернисті барвники – створюються на основі частинок 

наповнювача діаметром, що не перевищує 0,5 мм. 

2. Середньозернисті склади – включають частки розміром 0,5-1 мм. 
3. Грубозернисті барвники – в складі містяться фракції діаметром 1-2 мм. 

Перед тим, як купити графітову фарбу для стін або інший варіант барвника, 

слід ознайомитися з рекомендаціями виробника відносно застосування. В 

якості основи для нанесення барвника може використовуватися штукатурка, 

деревина, кладка з цегли або каменю, бетонна поверхня. 

Недоліки інтер’єрних фарб для стін і стель 

Головна відмінна риса фактурних барвників 

від складів, що утворюють гладку поверхню, 

полягає в декоративності. За допомогою 

структурних фарб можна добитися 

дивовижних ефектів. У продажі зустрічаються 

варіанти, що імітують різні види натуральних 

поверхонь і матеріалів: 

 пісок; 

 деревину; 

 камінь. 
Завдяки текстурной фарбі можна додати глибину і завершеність приміщенню 

Зверніть увагу! Витрата матеріалу складає близько 1 кг / м². Перед тим як 

робити покупку, варто заздалегідь прорахувати бюджет, так як загальна 

вартість обробки може виявитися дуже високою, адже ціна декоративної 

фарби для стін, особливо з незвичайними ефектами набагато вище, ніж у 

шпалер або стандартних барвників. 

Незважаючи на те, що фарбування можна здійснювати поверх фінішної 

шпаклівки, панелей з дерева, ДСП, скла, фанери, металу і ГКЛ 

(гіпсокартонних листів), підстава все одно вимагає підготовки. Якісний 

результат можливий тільки за умови, що поверхня основи рівна і чиста. До 

того ж можуть знадобитися певні навички для створення креативного 

дизайну. На цьому недоліки обробки закінчуються. 

Переваги інтер’єрних фарб для стін і стель Переваги 

обробки у вигляді декоративної фарби: 

 тривалий термін служби – середній показник дорівнює 10 рокам, при 

цьому якісні шпалери здатні прослужити близько 5 років; 

 можливість оновлення покриття за рахунок нанесення нового шару 

фарби без необхідності попереднього видалення; 

 екологічність і безпеку; 



Для створення особливих ефектів при використанні текстурной фарби 

необхідно користуватися додатковими інструментами – валиком, губкою або 

спеціальним шпателем 

 стійкість до механічного впливу і впливу 

сонячних променів. Поверхня не провокує 

розвиток цвілі; 

 можливість створення монолітного покриття; 
 проста система догляду за рахунок миється поверхні. При цьому фарба 

добре відштовхує забруднення. Особливо актуально це перевага для 

кутів і зон навколо вимикачів; 

 вибір дизайнерських рішень, відтінків і фактур не змусить покупця 

замислюватися над тим, як отримати незвичайний ефект. Навіть 

найдосвідченіші знайдуть для свого будинку підходящі варіанти; 

 матеріал дає повну свободу щодо експериментів. Можна вибирати різні 

відтінки або рельєфи. Нанесення фактурної фарби здійснюється шарами 

за допомогою спеціальних валиків або шпателів. Вибір інструмента 

залежить від того, який ефект потрібно отримати; 

 універсальність фарби дозволяє використовувати її для оздоблення стін 

вітальні, кухні, дитячих, ванних кімнат; 

 багатий зовнішній вигляд; 

 унікальний фактурний візерунок; 
 декоративне покриття має антистатичні властивості, завдяки яким від 

поверхні відштовхується пил; 

 хороша паропроникність покриття, що не створює перешкод для 
переміщення повітряних мас в приміщенні. Деякі види текстурних фарб 

припускають кілька шарів нанесення різних відтінків і структур 

Як виконати забарвлення стін в квартирі фактурної фарбою: фото цікавих 

варіантів дизайну 

В результаті фарбування стін фактурною фарбою з’являється можливість 

створити 

вишуканий і неповторний інтер’єр. У кожного фарбувального складу є своя 

зернистість. Чим глибше і виразніше повинна бути фактура, тим більшу 

зернистість наповнювача слід підбирати. Даний показник вказується 

виробником на упаковці. 

Корисна порада! Перед тим, як приступити до безпосереднього нанесення 

фарби, краще потренуватися на невеликій ділянці стіни або ж шматку фанери. 

Якщо за основу для проби використовується стіна, що наноситься під час 

тренування шар фарбувального складу обов’язково потрібно видалити після 

закінчення за допомогою сталевого шпателя. Потім поверхню стіни слід 

просушити і покрити складом грунтовки. 



Якою фарбою малювати на стінах: вибір оптимального барвника 
Найважливішим критерієм вибору фактурного покриття для стін є основа 

барвника. З урахуванням даного параметра виділяють кілька різновидів 

оздоблювальних матеріалів для створення текстур. Для того щоб фарба довго 

мала привабливий вигляд, варто подбати про якісну підготовку стіни перед 

фарбуванням Силіконова фарба – найпоширеніший вид барвника, 

призначений для зовнішніх і 

внутрішніх робіт. Матеріал дозволяє створити паронепроникні покриття, 

проявляє стійкість до впливу негативних факторів навколишнього 

середовища (агресивне вплив ззовні, волога, температурні перепади). 

Мінеральний барвник – найбільш дешевий варіант обробки у вигляді 

сухого порошку. У складі матеріалу знаходиться вапно і цемент. Найчастіше 

барвник застосовується для обробки зовнішніх стін споруди. 

Силікатна складу – вважається найдорожчим варіантом, при цьому він 

практичний у використанні. Покриття абсолютно не боїться зовнішніх 

впливів, відрізняється простотою в догляді і прекрасно відштовхує пилові 

частинки і бруд. Матеріал обов’язково повинен використовуватися з 

ґрунтовкою, що має аналогічну основу. 

Акрилова фарба – поставляється в готовому вигляді, тому використовувати її 

дуже зручно. Допускається додавання необхідних для створення певного 

ефекту наповнювачів, а також кольорів для коригування кольору. 

Одна з найсучасніших і модних тенденцій в сфері дизайну – використання 

фактурної фарби з ефектом каменю 

Стандартні фактури декоративної фарби для стін: фото приклади і 

особливості складів Існує кілька базових фактур, які можна отримати за 

допомогою текстурної фарби. 

рельєфна фактура – формування подібного покриття здійснюється за рахунок 

спеціальних наповнювачів в складі барвника. Технологія нанесення дуже 

проста, тому з роботою здатний впоратися навіть людина, що не 

володіє досвідом. 

Метод нанесення фактурної фарби «Атакама» має зачаровує ефект – при 

денному і вечірньому освітленні стіни виглядають по- різному, при цьому 

дуже приємні на дотик Марсельський віск – обробка виходить вишуканою і 

стильною, проте для її створення потрібні професійні знання і вміння. За 

допомогою матеріалу можна виконати 

реалістичну імітацію коркового покриття, деревної кори або зістареного 

каменю. Щоб отримати глибокий насичений колір, оздоблення покривається 



спеціальним декоративним воском. Матеріал підходить як для внутрішніх, так 

і для зовнішніх стін. Може застосовуватися в ванних і житлових кімнатах, а 

також в приміщеннях офісного призначення, ресторанах, басейнах. 

Атакама – особливий спосіб нанесення фарбувального складу. Поверхня 

набуває зачаровує світловідбиваючий ефект, якщо в основу додати кварцовий 

пісок необхідної фракції і металеві пігменти. По суті, виходить щось на зразок 

фарби для стін з ефектом оксамиту, що має мерехтливу і м’яку поверхню. 

Корисна порада! Кращий результат накладення фарби виходить в тих 

випадках, коли і підстава, і сам склад мають кімнатну температуру. 

Фактурна фарба – відмінний спосіб приховати нерівності стін і зробити 

дизайн кімнати цікавим 

Незвичайні ефекти фактурної фарби для стін: фото і особливості складів 

Існують особливі види фарб, які мають незвичайним дизайнерським ефектом, 

створюючи на поверхні вишукані 

фактури. Дуже ефектно виглядають на фото фарби для стін з ефектом шовку 

або перламутру. Подібний тип обробки наповнює простір приміщення 

світлом. Ця перевага особливо актуально для зимового і осіннього періодів, 

коли за вікнами стоїть похмура погода. 

Залежно від типу освітлення, а також кута огляду перламутрове або шовкове 

покриття здатне змінювати свій відтінок. Завдяки цьому обробка отримала 

другу назву – хамелеон. При використанні декоративної фарби для стін з 

ефектом шовку виникає відчуття, що поверхня має вигляд натягнутого 

шовкового полотна. Цьому типу обробки притаманний характерний перловий 

блиск, який обумовлений присутністю в складі барвника особливих 

пігментних добавок. 

Фахівці також рекомендують купити перламутрову фарбу для стін, щоб 

створити ефект мокрого шовку. Для цього суміш наноситься за допомогою 

пензля, має грубий ворс, або валика. Техніка передбачає формування на 

поверхні стіни безладних розлучень. 

Текстурна фарба з ефектом кракелюр вимагає фінального закріплення 

прозорим лаком 

Гранітний барвник, незважаючи на свою назву, не має в складі гранітну 

крихту. Реалістична імітація фактури обумовлена акриловими бульбашками, 

сформованими з фарб різних відтінків. Даний тип барвника наноситься на 

поверхню за допомогою спеціального інструменту – фарбопульта. В 

результаті бульбашки лопаються, створюючи красиву текстуру. 



Характеристика декоративної фарби для стін з ефектом піску 
Особливою популярністю користується фактурна фарба, що імітує піщану 

поверхню. Склад подібного матеріалу може бути різним, це залежить від 

компанії-виробника. 

Найчастіше до складу фарби з ефектом піску виробники додають частинки: 

 кварцового піску; 

 черепашок; 
 блискіток. 

Приклад якісного нанесення фактурної фарби з ефектом мокрого піску 

Крім цього, сучасний асортимент дозволяє придбати перламутрову і матову 

фарбу для стін, що імітує поверхню піску. У першому випадку в складі фарби 

знаходяться світловідбиваючі частинки, у другому – покриття виходить 

шорстким і оксамитовим. 

Зверніть увагу! Перламутровий барвник екологічний. Склад виготовляється з 

акрилової смоли і блискучого пігменту. У барвнику знаходяться 

перламутрові зерна натурального походження, здобуті з морських раковин. 

Навіть якщо стіна буде піддаватися сильному нагріванню, з барвника в повітря 

не будуть виділятися шкідливі речовини. 

Перламутрову фактурну фарбу рекомендується застосовувати для обробки 

стін в приміщеннях, які часто використовуються на протязі всього дня. 

Блискуча поверхня додає динаміки інтер’єру. 
У матовому барвнику відсутні додаткові добавки. Цей тип обробки краще 

використовувати в тих випадках, коли потрібно створити стіни з легким 

піщаним шорсткістю. Матова поверхня перетворює інтер’єр, надаючи його 

відтінкам м’якість і витонченість. Коли сонячні промені потрапляють на такі 

стіни, відбувається 

невелике розсіювання світла. Завдяки цьому недоліки підкладки стають 

непомітними. 

Перед фарбуванням стін варто переглянути фото прикладів з використанням 

фактурної фарби 

Як наносити декоративну фарбу для стін: відео огляд технології і 

рекомендації 

Для роботи з фактурної фарбою буде потрібно певний набір інструментів. 

Перед початком роботи варто подбати про наявність: 

 ємності відповідного розміру (тазика або відра); 
 будівельного міксера (можна використовувати дриль зі спеціальною 

насадкою); 

 набору малярних кистей різного розміру і з різною жорсткістю ворсу; 

 поролоновою або натуральною губки; 
 пульверизатора; 



Залежно від бажаного результату, при фарбуванні можна 

використовувати кілька видів інструментів і підручних матеріалів 

 набору шпателей; 

 малярних валиків; 

 кельми; 

 правила (довжина 2-3 м); 
 терки; 

 целофановою плівки і засобів захисту (рукавичок, окулярів, 

одягу з довгим рукавом, бандани або кепки). 

Корисна порада! Щоб отримати оригінальне забарвлення стін можна 

використовувати пневматичний розпилювач. Заправивши інструмент 

фарбою необхідного кольору, потрібно виставити тиск на позначці 5 

атмосфер і встановити на пристрій сопло, діаметром 0,3-0,5 см. 

https://www.youtube.com/watch?v=bIXrjxP3tvM 

https://www.youtube.com/watch?v=C6-QTBdk4dE- посилання на відео 

по темі 

Запитання до учнів: 

1. Що таке структурна фарба? 

2. Що саме створює фактуру? 

3. Який склад структурних фарб? 

4. Яка послідовність монтажу стінового багету? 
5. Які інструменти використовують при нанесенні рельєфної фарби? 

 

Домашнє завдання: 

 Виконати конспект по темі. 

 Вивчити принципи виконання робіт. 

Виконані завдання надіслати викладачу на електронну пошту-

lukianenko74@ukr.net 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bIXrjxP3tvM
https://www.youtube.com/watch?v=C6-QTBdk4dE-
mailto:пошту-lukianenko74@ukr.net
mailto:пошту-lukianenko74@ukr.net

