
УРОКИ 34-35 

ТЕМА : ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНА ПІД МАРМУР. 

«ВЕНЕЦІАНКА» З ЕФЕКТОМ МАРМУРУ  

 

У природі колір каменю залежить від домішок в його складі. Він може 

бути білим, червоним, зеленим, блакитним, в бурих тонах, а також сірим або 

чорним. Забарвлення може бути строката або смугаста.  

Найбільша декоративність якраз у смугастого мармуру з контрастними 

прожилками. Такий ефект часто створюють за допомогою венеціанської 

штукатурки (римської). Колір смуг при цьому роблять будь-яким, не 

обов’язково мати повну схожість з натуральним каменем, головне передати 

текстуру мінералу в площині розпилу.  

Техніка нанесення  

Для роботи знадобляться:  

 акрилова венеціанська штукатурка decorazza stucco veneziano, vgt, 

creama bianco wowcolor або аналоги.  

 колір, наприклад,»паліж».  

 і вузький шпатель.  

Розглянемо моменти, які пов’язані з обробкою під мармур.  

Матеріал з відерця слід розподілити по невеликих ємностей, в які буде 

додаватися фарбувальна паста. Колеровка робиться вручну, в акрилову 

декоративну штукатурку додають пасту до потрібної глибини кольору і 

перемішують до рівномірного забарвлення. Кількість кольору зазвичай не 

перевищує 10% обсягу.  

Послідовність при створенні ефекту мармуру буде така:  

 



Основа задає загальний колір мармуру. Штукатурку наносять суцільним 

рівним шаром товщиною не більше міліметра, тобто. Практично «на сдир». Час 

висихання — 2 години. Якщо планується білий мармур, то стіни готують як під 

фарбування і залишають білими.  

1. створення малюнка каменю . На інструмент (кельму або шпатель) 

накладають два — три відтінки венеціанки. Можна відразу трохи перемішати. 

Кількості матеріалу повинно вистачати на один рух інструментом. Штукатурку 

наносять в одному напрямку, злегка зміщуючи інструмент з боку в бік. Робити 

це потрібно з хорошим натиском, щоб шар штукатурки виявився мінімальним, і 

крізь нього злегка проступав базовий відтінок стіни.  

2. якщо при формуванні малюнка мармуру вийшли тільки широкі 

смуги, то потрібно додати тонкі прожилки білого або чорного кольору. Для 

цього робимо все те ж саме, тільки на інструмент накладаємо меншу кількість 

венеціанки різних кольорів і доповнюємо малюнок другого шару обробки.  

3. дуже тонкі прожилки і тріщини при необхідності наносять пензлем. 

Використовують акрилову фарбу або колір.  

 

Промальовування прожилок мармуру  

Приступаємо до ошкурівання . Через годину після нанесення, акрилова 

штукатурка вже повинна висохнути. Беремо найдрібнішу наждачний папір і 

зачищаємо всю нашу мармурову поверхню. Це потрібно для видалення дрібних 

нерівностей на стиках шарів. На великих площах зручніше використовувати 

шліфмашинку.  



Нанесення воску посилить колірні переходи, додасть обробці 

дзеркальний блиск, а також підвищить її вологостійкість. Стіна засяє як 

справжній полірований мармур.  

ВЕНЕЦІАНСЬКА ШТУКАТУРКА ЧОРНИЙ МАРМУР. ЧОРНА 

ВЕНЕЦІАНСЬКА ШТУКАТУРКА З ЗОЛОТИМ ЕФЕКТОМ  

Підготовка  

Для інтер’єрного використання підготовка стін повинна бути проведена 

згідно ДБН з підготовки стін під фарбування. Дрібні дефекти і подряпини не 

допускаються. Звертаємо вашу увагу на те, що яскраво виражена кривизна стін 

і часті глибокі дефекти зроблять істотний вплив на витрату декоративного 

матеріалу в більшу сторону.  

Після грунтування стін спеціальної зміцнює просоченням глибокого 

проникнення primer normal (через 4-6 годин), можна приступати до нанесення 

самого декору marmorino carrara.  

Декор  

Перший шар слід наносити товщиною в 1-2 мм., залишаючи напливи, які 

утворюють межі, що нагадують прожилки натурального каменю. Саме цей 

прийом, надалі, спрацює основою імітації прожилок натурального мармуру, 

тому рекомендуємо поставитися до їх проекції зі смаком. Час висихання 

першого шару: 4-8 годин, потім можна приступати до другого шару. Перед 

нанесенням другого шару, рекомендуємо злегка (необхідно зберегти створені 

напливи і прожилки) ошкуріть поверхню за допомогою наждачного паперу 

типу к1500, з метою усунути легкі дефекти, що утворилися під час нанесення 

першого шару покриття.  

Якщо ви хочете посилити ефект прожилок в світлу сторону, тоді перший 

шар декоративної штукатурки marmorino carrara колеровать не потрібно 

(використовуйте просто базовий – білий), а якщо ж ви побажаєте зробити 

прожилки більш яскравими, тоді матеріал marmorino carrara, для даного 

(першого) шару, слід заколеровать в більш насичений, ніж основний – обраний 

вами колір. Для отримання консультації або сприяння в колеровании, 



рекомендуємо звернутися до наших авторизованих представників або до нас в 

компанію. Ми з радістю вам допоможемо!  

Другий і третій шари наноситься класичним венеціанським методом, за 

допомогою кельми з округленими кутами з нержавіючої сталі. Матеріал слід 

наносити тонко (майже на сдір) вкриваючи всю поверхню. Другий шар не 

полірується в тому випадку, якщо будуть наступні, так як необхідно зберегти 

адгезію (здатність зчеплення) з подальшим покриттям. Полірувати слід тільки 

фінішний (останній шар). Полірування проводиться тим же інструментом 

(венеціанської кельмою), через 10-15 хвилин. Так як матеріал мінеральний, 

отже, при сильному натисканні на кельму під час полірування, матеріал може 

залізнитися, що відіб’ється на задекорованої поверхні у вигляді сірих прожилок 

або плям. Ми рекомендуємо полірувати без натисків і не до ідеально 

глянцевого ефекту, так як цей прийом спрямований на прояв попередніх шарів, 

які відтворять ефект глибини текстури натурального мармуру.  

Перед нанесення додаткового фінішного покриття metalline, готове 

декоративне покриття повинно повністю висохнути-не менше 24 годин. 

Metalline наноситься звичайної целюлозної губкою, тонким шаром, вкриваючи 

повністю поверхню.  

Час повного висихання декоративного покриття: 24 години.  

 

Як зробити венеціанську штукатурку під мармур 

https://youtu.be/wBPVixt0nlQ 

 


