
УРОКИ 25-26 

ТЕМА : НАБИВАННЯ ТРАФАРЕТУ  

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ЗАБАРВЛЕННІ РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ ІЗ 

ЗАСТОСУВАННЯМ ТРАФАРЕТІВ  

 

Малюнок по трафарету наносять на поверхню трафаретними кистями з 

короткою волосиною або кистями - ручниками, обв'язуючи частину волосини у 

основи шпагатом. Якщо поверхня забарвлена не водними складами, то 

наносити малюнок треба так само неводними складами. На поверхню, 

забарвлену водними складами, малюнок так само набивають водними 

складами.  

Для нанесення малюнка застосовують більш густі барвисті склади, чим 

для забарвлення. Звичайно густину складу перевіряють по стікти його з кисті - 

він повинен легко набиратися кистю, але в також час не стікати з неї дож при 

легкому струшуванні. Консистенція складу по вискозиметру ВЗ-4 повинна бути 

70-80 з.  

При роботі трафарет щільно притискують до поверхні, на якій іноді 

відбивають намеленним шнуром одну або дві паралельні лінії. Відстані між 

лініями повинне бути дорівнює ширині трафарету. Для зручності перестановки 

на трафареті роблять мітки. Після набивання малюнка трафарет знімають і 

ретельно протирають. Після роботи малюнок іноді підправляють кистю, 

заповнюючи місця перемичок, накладаючи тіні і полиски.  

Якщо роботу по нанесенню малюнків по трафарету виконує одна людина, 

то у верхній частині трафаретного картону кріплять дерев'яну планку.  

 

 

 

 

 

 



Техніка безпеки при забарвленні різних поверхонь із застосуванням 

трафаретів  

Оскільки забарвлення поверхонь з використанням трафаретів відноситься 

до малярських робіт, то і техніка безпеки буде така ж, що і при малярських 

роботах.  

- малярські роботи виконують тільки в спецодязі і справним 

інструментом;  

- в приміщеннях, що забарвлюються водними складами, на час виконання 

малярських робіт відключають електричний струм;  

- працюють на справних подмостях, драбинах, столиках, дотримуючи 

правила техніки безпеки при роботі на висоті;  

- при забарвленні внутрішніх поверхонь неводними, складами 

забезпечують штучну або природну вентиляцію приміщень, але без протягів, 

що шкідливо впливають на здоров'я працюючих і якість робіт;  

- малярські склади готують в спеціально виділеному приміщенні, що 

вентилюється, в якому забороняють курити або запалювати нагрівальні 

прилади з відкритим вогнем і обладнують щит з протипожежним інвентарем і 

ставлять ящик з піском; пневматичне забарвлення поверхонь виготовляють в 

респіраторі і захисних очках або противогазі;  

- при знятті старих клейових набелов поверхню змочують водою, 

працюють в захисних очках;  

- при роботі з розчинами соляної кислоти і складами, в яких міститься 

каустична сода, працюють в комбінезоні, гумових чоботях і захисних очках;  

- електрифікований інструмент до початку роботи з ним заземляють, 

перевіряють ізоляцію проводів і справність інструмента;  

- приводять в порядок одяг, волосся прибирає під головний убір, працює в 

гумових чоботях і рукавичках;  

- пневматичні окрасочние апарати і гумові шланги до початку робіт 

перевіряють, випробовують на тиск, в 1,5 рази перевищуюче робоче, про що 

складають акт і роблять запис в журнал робіт;  

- роботи з краскопультом виготовляють в гумових чоботях і рукавичках;  



- при забарвленні внутрішніх приміщень складами, що виділяють 

шкідливі для здоров'я пари, відкривають вікна або включають вентиляцію, що 

забезпечує не менш ніж двократний обмін повітря в годину;  

- при застосуванні нитрокрасок і інших окрасочних складів, створюючих 

небезпечні летучі пари, забороняють в зоні курити і розводити вогонь;  

- в приміщеннях, свіжопофарбованих масляними або нитрокрасками, 

забороняють знаходитися більше за 4 ч;  

- відкривають і закривають металеву тару з лакофарбними матеріалами 

інструментами, не зухвалими искрообразования;  

- використане дрантя збирають в металеві ящики і після роботи виносять 

з робочого приміщення;  

- забороняють зберігати і приймати їжу, а також зберігати верхній одяг в 

місцях приготування лакофарбних складів;  

- дотримують необхідні запобіжні засоби при роботі з вогненебезпечними 

матеріалами (нитролаками, лаковим гасом, бензином, скипидаром і іншими 

розчинниками і разжижителями).  

Особиста гігієна.  

Перед роботою треба змазати руки професіонально-захисним кремом 

«Пленкообразующий» або захисною пастою ИЕР-1 (ФС 42-501-72). При 

попаданні розчинників на руки і обличчя їх миють теплою водою з милом.  

При сильному забрудненні шкіряних покривал фарбами використовують 

миючі кошти ОП-7, ОП-10, «Прогрес», сульфанолом НП-1, пасту Рахманова, 

гас.  

Заборонено для очищення шкіри застосовувати бензол, толуол, 

етилированний бензин, четиреххлористий вуглевод і інші токсичні розчинники.  

Руки, забруднені фарбами, вмісними свинцеві з'єднання, миють 1 %-ним 

розчином кальцинованої соди, а потім теплою водою з милом.  

При появі на шкірі зуду або червоність від випадкового попадання 

розчинника або якої-небудь фарби уражене місце промивають теплою водою з 

милом, після чого звертаються до лікаря.  



Перед прийманням їжі ретельно миють руки і особу щіткою з милом 

теплою водою, прополіскують рот, а після роботи зі свинцевими фарбами 

чистять зуби.  

При легкому отруєнні виводять потерпілого на свіже повітря, розстібають 

комір і пояс, укладають вниз особою, дають понюхати нашатирний спирт, 

повідомляють в медпункт.  

У більш важкому разі потерпілого виносять з приміщення на свіже 

повітря, тепло вкривають, відносять в медпункт або викликають швидку 

допомогу.  

При зупинці або розладі дихання, не чекаючи приїзду швидкої допомоги, 

роблять штучне дихання.  

 


