
УРОК 36 

ТЕМА : РІЗНОВИДИ ДЕКОРАТИВНИХ ПОКРИТТІВ, ЩО 

ІМІТУЮТЬ КАМІНЬ 

 

Декоративна штукатурка, що імітує зріз природного каменю, надає 

інтер’єру вишуканий і дорогий вид. Такий різновид декоративного оздоблення 

стін цінують за те відчуття натуральності і свіжості, яке воно привносить разом 

з собою в житлове або громадське приміщення. Використовуючи різні 

матеріали і техніки нанесення, досвідчені майстри надають поверхні 

різноманітні варіанти візуальних ефектів під камінь: 

Марморін – декоративне покриття, склад якого формує дрібна мармурова 

крихта і сполучна речовина. Отримана поверхня може бути глянсовою або 

матовою, ідеально передаючи ефект вишуканої обробки з полірованого 

природного каменю та їх поєднань .Тільки ось на штукатурку Марморіні ціна 

значно менше, ніж в разі використання натурального мармуру. 

Гротто – ця штукатурка в основі своїй містить натуральне вапно і крихту 

цінних порід каменів, є екологічно чистим матеріалом. Декоративна 

штукатурка Гротто дозволяє створювати оригінальні рельєфні поверхні, що 

імітують скельні породи, хвилі, рослинні принти, стилізацію під натуральний 

камінь і абстракції, серед яких досить популярною є «Карта світу». 

Травертин – це імітація благородного каменю з однойменною назвою, 

який до цих пір активно використовується в обробці приміщень всередині і 

зовні. Але вартість декоративної штукатурки на порядок нижче, а візуальний 

ефект той же.  До того ж штукатурка Травертин легко піддається колеровці, 

дозволяючи отримати бажаний колір, який ідеально доповнить створюваний 

дизайн. Існують різні варіації травертину (пористий, з прожилками різних 

кольорів, діагональні зрізи і інше). 

 

 

 

 



Декоративна штукатурка під камінь в інтер'єрі 

       

    

 

Декоративна штукатурка на фасаді. 

  

 

 



Особливості декоративної штукатурки 

1. Висока стійкість до механічних пошкоджень. 

2. Ефект зрізу натурального каменю. 

3. Можливість приховати незначні дефекти стін. 

4. Володіє протигрибковим властивістю. 

5. Залишає великий простір для фантазії при створенні візерунків на 

поверхні, що ви можете виділити серед величезного асортименту текстур і 

відтінків. 

6. Вологостійкість. 

7. Стійкість до УФ-променів. 

8. Всі використовувані нами матеріали “дихають”, тому ідеально 

підходять для будь-яких типів стін. 

З якими стилями в інтер'єрі можна поєднувати? 

Красива фактура під натуральний камінь найчастіше використовується 

при створенні інтер’єрів в класичному стилі, але їм одним справа не 

обмежується.  Знайшлося місце для цієї ефектної декоративної штукатурки і в 

сучасних стилях: хай-тек, лофт, арт-деко, модерн та ін. 

Де можна використовувати це покриття? 

Стилізація під натуральний камінь активно використовується для 

внутрішнього оздоблення приміщень та фасадів. Для оформлення інтер’єрів та 

екстер’єрів зазвичай вибирають світлі фарби: бежеві, молочні, білі, світло-сірі. 

Дана штукатурка легко вписується і реалізується для різноманітних приміщень: 

зали, холи, коридори, санвузли, кухні, колони і окремих панно. 

Завдяки наповнювачам штукатурка виглядає натурально.  

Так штукатурка «рваний камінь», після нанесення і затвердіння піддається 

впливу зубила, або шпунта. За допомогою даних інструментів в різних місцях 

відламують шматки розчину, утворюючи великі нерівності. 

Врахуйте: при обробці поверхні під «рваний камінь» оптимальна товщина 

шару обробки — 3-4 см. 

Приклад того, як зробити штукатурку під дикий камінь методом наковкі 



Для отримання поверхні з вираженою фактурою, обштукатурену стіну 

піддають обробці бучардой. Удари інструментом проводять до відокремлення 

верхньої плівки і досягнення зерен наповнювача. 

Розглянемо як за допомогою бучарди додати рельєф декоративної 

штукатурки під камінь  

Щоб створити борозни, або жолобки штукатурку обробляють троянкой. 

Вона може бути трикутної, закругленою, що дозволяє створювати поглиблення 

різного розміру і форми. Для отримання великих, або фігурних борозен 

застосовується ськарпель. 

Скарпель дозволяє робити вертикальні, похилі, ялинкові та шашкові 

поглиблення на поверхні 

Для того щоб імітувати травертин — римський камінь, декоративна 

штукатурка наноситься в два шари і ретельно загладжується кельмою. 

Після цього поверхню покриття наїжачує і злегка пригладжує ребром 

інструменту. 

Через 20-30 хвилин штукатурка обробляється кельмою методом 

«залізнення» (на поверхню наноситься тонкий закріплюючий шар цементного 

розчину). 

Декоративна штукатурка «Камінь травертин» добре виглядає в інтер’єрі 

класичної та сучасної стилістики 

Дозволяє імітувати декоративна штукатурка невеликий камінь. В її основі 

— пофарбована мармурова, кварцова, або гранітна крихта. Цікава фактура 

виходить за рахунок дрібнофракційних каменів, які при обробці гумової теркою 

створюють цікаві борозни на поверхні. 

На замітку: покриття на основі крихти стійке до механічних пошкоджень 

і впливу навколишнього середовища. 

Колір і фактура декоративної крихти досягаються внаслідок травлення 

кислотою 

 

 

 



ОСОБЛИВОСТІ НАНЕСЕННЯ ШТУКАТУРКИ «ПІД КАМІНЬ» 

Як зробити штукатурку під камінь своїми руками. Для цього буде 

потрібно набір інструментів і матеріали для приготування розчину і створення 

рельєфу. 

Інструменти для обробки декоративного покриття 

Підготовчий етап 

Перед обробкою слід ретельно вирівняти стіни — це основа міцності 

майбутнього кам’яного покриття. Поверхню очищають від відколів, великі 

тріщини і виїмки закладають цементно-піщаним розчином, дрібні — вапняним, 

або гіпсовим. 

Увага: декоративне покриття наноситься на чисту і суху стіну. 

Щоб поліпшити зчеплення декоративної суміші зі стіною, поверхня 

попередньо прогрунтовивают 

Суміш для декоративної штукатурки готують з цементу, піску і води. 

Інгредієнти змішують в наступній пропорції: на 1 частину цементу беруть 4 

частини піску, воду додають поступово, до отримання однорідної густої суміші 

з якої можна буде формувати камені. 

Приготування розчину 

Суміш наносять на окремі ділянки стіни поступово, рівними частками. Не 

варто піддавати обробці відразу всю поверхню — штукатурка швидко засохне, і 

ви можете не встигнути надати їй бажану форму. 

Накладання першого шару суміші 

Формувати нерівності можна за допомогою інструментів, або вручну. Для 

цього слід одягнути рукавички і занурити їх у воду (так до них не буде 

прилипати суміш). Далі можна приступати до ліплення каменів з розчину, 

нанесеного на стіну. 

Штукатурка фундаменту під камінь — формування рельєфу 

Коли покриття висохне, його слід просочити ґрунтовкою. Потім 

поверхню можна фарбувати. Для забарвлення використовується 

водоемульсійна фарба, або фасадна для зовнішніх робіт. 



Секрет: щоб покриття виглядало більш реалістично, шви між каменями 

можна фарбувати більш темним відтінком — це додасть обсяг малюнку. 

Штукатурка стін під камінь своїми руками — технологія фарбування 

губкою 

Штукатурка під камінь дозволяє швидко обробити поверхню під 

штучний, або натуральний камінь. Суміш просто наноситься, дозволяє 

створювати різні ефекти, а згодом покриття можна замінити.  

Декоративна штукатурка фасаду будинку. 

 


