
Урок 53 ТРР 

ТЕМА: РОЗБИВКА ПОВЕРХОНЬ НА ДЗЕРКАЛА ТА ПОЛОСИ. 

НАНЕСЕННЯ ФАРБУВАЛЬНИХ СУМІШЕЙ НА РОЗМІЧЕНІ ПОЛОСИ 

 

Забарвлення поверхонь з розбивкою їх на дзеркала виконують при обробці 

клубних приміщень, кабінетів, залів, парадних коридорів, а іноді і житлових 

кімнат забарвлення виконують, розбиваючи поверхні на дзеркала. 

У невеликих кімнатах з високою стелею на кожній стіні над панеллю, висота 

якої повинна бути 60-70 см, поміщають одне велике дзеркало. Така обробка 

візуально знижує висоту приміщення. Усередині дзеркало обробляють 

гладкими або фактурними фарбами. По межах дзеркала і панелі витягують 

фільонки або встановлюють дерев'яні або пластмасові розкладки різного 

профілю. 

Поверхня великої стіни розчленовується на кілька дзеркал. Дзеркала 

розташовують так, щоб дверні та віконні прорізи вписувалися в дзеркало, а не 

різали його. При цьому необхідно враховувати розташування не тільки дверних 

і віконних прорізів, а й меблів, картин і т. п. 

 

Рис.1. Приклади розташування дзеркал панелей. а - невдалі, б - рекомендовані 



Але зазвичай поверхню стіни розчленовують на кілька дзеркал. При цьому 

необхідно враховувати розташування не тільки дверних і віконних прорізів, а й 

меблів, картин і т. П. Дзеркала слід розташовувати так, щоб дверні та віконні 

прорізи вписувалися в дзеркало, а не різали його. На рис. наведені приклади 

членування поверхонь стін на панелі. Зліва поміщені невдалі (рис. 1а), праворуч 

- вдалі (рис.1 б) зразки розташування дзеркал При цьому розташування дзеркал 

ув'язано з розташуванням дверних прорізів, меблів і картин 

Фільонка (вузькими смужками фарби) - це декоративний елемент оформлення, 

що використовується для об'єднання в одне ціле різних колірних тонів панелей, 

гобеленів і фризів і для пожвавлення поверхонь стін різних кімнат забарвлених 

в один колір, а також для приховування нерівно виконаного стику однієї фарби 

з іншого. 

Фільонки розмежовують ділянки (панелей, гобеленів, фризів і бордюрів) різних 

кольорів і фактури. 

Отводка фільонок 

Вибір фарби для кольору фільонки грає велику роль, так як фільонка повинна 

як би підкреслювати виконану роботу. Колір вибирається або ближче до 

кольору виконаної панелі, або за кольором двох фарб, т. т. виконаного фриза і 

панелі. 

Іноді замість однієї фільонки проводять дві-три і навіть більше. Ширина їх 

буває різна. Вузькі фільонки бувають від 0,5 до 1 см, середні - від 1,25 до 1,8, 

широкі - від 2 до 3 см. 

По клейових і змішаних забарвленнях (панель масляна, а верх клейовий) 

витягають клейові фільонки. Для витягування клейових фільонок застосовують 

звичайні фарби, але більш рідкої консистенції. 

При повністю виконаних масляних фарбуваннях фільонки витягують олійними 

фарбами. 

Для приготування масляних кольорів, необхідних для витягування фільонок, 

застосовують звичайну масляну фарбу, яку розбавляють скипидаром. 



Витягування фільонок проводиться звичайною фільончастим пензлем по рівно 

виструганій лінійці або трафарету. 

Лінійку приставляють до відбитої намеленним шнуром лінії, кисть змочують у 

фарбі і злегка віджимають, потім приставляють її до лінійки і при однаковому 

натиску проводять рівну лінію - фільонку, яка на всьому протязі повинна бути 

однакової ширини і кольору. Щоб фарба не заливалася під лінійку, одну кромку 

її роблять на фаску. Лінійка приставляється фаскою до стіни. Пензлик 

рухається по кромці з фаскою. 

Способи витягування фільонок 

Витягують фільонки за допомогою : 

 Метрової лінійки і пензля 

 Спеціальних валиків 

 Трафаретів 

Потрібну кількість фарби для витягування фільонок наливається в невелику 

баночку. Баночка повинна бути на рівні грудей. 

Забарвлення з фризом 

Стелю і карниз забарвлюють одним кольором. Нижче карниза відводиться 

смуга потрібного кольору шириною від 20 до 50 см, яка називається фризом. 

Нижня частина фриза відділяється від стіни фільонкою необхідної ширини, 

колір якої повинен гармоніювати зі стінами і фризом. 

 



Забарвлення з гобеленом 

Виконується так само, як і з фризом. Гобелен являє собою більш широку смугу, 

ніж фриз, т. Е. Від 60 до 100 см. Внизу гобелена також відводиться фільонка. 

Бордюр, фриз і гобелен можуть бути гладкими або з набитим на них малюнком.  

Забарвлення з бордюром 

Виконується точно так саме, як і звичайне. Під карнизом замість фільонки 

відводять кольором потрібного кольору, який повинен гармоніювати з 

забарвленням стіни і стелі, смужку шириною від 5 до 10 см, яка називається 

бордюром. Нижню частину бордюру слід відокремити від стіни фільонкою 

шириною до 1 см. 

Коли кімнати високі, бордюр можна виконувати більш широкий - до 16 см, а 

також фарбувати або обробляти стіни з фризом або гобеленом 


