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ТЕМА : ДЕФЕКТИ ВОДНИХ ФАРБУВАНЬ. 

 

Розглянемо основні дефекти водних фарбувань і способи їх усунення. 

Жирні плями від мінеральних і тваринних масел, що не висихають, можуть 

бути на поверхні або проступати на неї з нижніх шарів штукатурки. Коли шар 

штукатурки наскрізь просочений маслом, зняти таку пляму звичайним 

перетиранням не можна. Штукатурку на всій ділянці плями вирубують і 

замінюють новим шаром, після чого поверхню нової штукатурки фарбують. 

Поверхневі плями на штукатурці усувають промиванням поверхні 5%-м 

розчином лугу у воді. 

Іржаві плями утворюються внаслідок тривалого намокання штукатурного 

шару при протіканні покрівель і санітарно-технічного обладнання. Якщо пляма 

невеличка, то з поверхні старий набіл знімають, а дефектну ділянку 

промивають 2-3 %-м розчином соляної кислоти і грунтують 15%-м розчином 

мідного купоросу. Якщо це не допомагає, то після грунтування суху поверхню 

покривають на ділянці плями каніфольним лаком або нітроемалевою фарбою 

білого кольору. 

Висоли - це білий кристальний наліт на поверхні у вигляді інею. Висоли 

утворюються, коли на поверхню виходять водорозчинні солі, що є в цеглі або 

штукатурному шарі. Вони з'являються також при застосуванні в силікатних 

фарбуваннях натрового рідкого скла. Щоб вивести висоли з поверхні, 

металевою щіткою зчищають верхній шар штукатурки з сіллю, яка виступила 

на ньому, перетирають поверхню, додаючи розчину, і після висихання ці місця 

грунтують білою олійною фарбою. Далі всю поверхню підготовляють і 

фарбують як звичайно. 

Відшарування фарбової плівки буває при застосуванні густої 

фарбувальної суміші або суміші з надлишком клею, а також при фарбуванні 

поверхні, покритої товстим старим набілом. Щоб усунути цей дефект, з 

поверхні зчищають набіл, перетирають її, після чого фарбують сумішшю 

нормальної в'язкості. 



Сліди від щітки і потьоки утворюються при фарбуванні рідкою сумішшю. 

Якщо на поверхні немає товстого набілу, то для усунення цих дефектів її 

грунтують і фарбують сумішшю нормальної в'язкості. Коли ж є товстий набіл, 

то його зчищають, а поверхню перетирають, грунтують і фарбують як 

звичайно. 

Відкрейдування фарбової плівки відбувається при застосуванні 

слабозаклеєних фарбувальних сумішей. Для усунення цього дефекту 

пофарбовану поверхню знову грунтують і фарбують сумішшю з достатньою 

кількістю клею. 

Стики утворюються при швидкому висиханні ділянок поверхні, 

пофарбованих з деяким інтервалом у часі. Усунути стик звичайним 

розтушуванням не можна, тому всю поверхню грунтують і фарбують знову. 

Зміна фарбового тону пофарбованої поверхні виникає внаслідок 

застосування у фарбувальних сумішах нестійких проти лугів або світла 

пігментів. У цих випадках з поверхні змивають дефектний фарбовий шар, потім 

її знову грунтують і фарбують сумішшю з лугостійким пігментом. 

При неохайній роботі на поверхні залишають бризки, пропуски, зсуви 

рисунка фризів і накатів та інші дефекти, які також не допускаються і які треба 

усувати. 

 

ДЕФЕКТИ НЕВОДНИХ ФАРБУВАНЬ. 

 

Розгляньмо причини основних дефектів, які виникають при неводних 

фарбуваннях, і способи їх усунення. 

Іржаві і темні плями від різних смолистих речовин або мінеральних 

масел, що не висихають, можуть проступати з нижніх шарів штукатурки. 

Плями утворюються також при застосуванні у ґрунтувальних сумішах оліф 

поганої якості. Щоб усунути цей недолік, дефектні ділянки поверхні з іржавими 

плямами зачищають пемзою і промивають 3%-м розчином соляної кислоти. 

Після висихання поверхні ці місця покривають двома-трьома шарами 



шелакового лаку або білої нітроемалевоїфарби. Плями іншого походження 

зчищають і промивають 5%-м розчином лугу у воді. 

Відшарування фарбової плівки буває при фарбуванні забрудненої 

поверхні або поверхні, що раніше була пофарбована восковими олійними 

сумішами. У таких випадках фарбова плівка після висихання починає лущитись 

і відставати тонкими пластинками. Щоб усунути цей дефект, плівку зчищають і 

поверхню промивають розчином соди або мильною водою, після чого її 

остаточно промивають чистою водою, дають повністю просохнути і знову 

фарбують. 

Груба фактура фарбової плівки утворюється при застосуванні погано 

проціджених фарбувальних сумішей, недостатньо прошліфованому шарі 

шпатлівки або неправильно виконаному торцюванні. Щоб усунути цей дефект, 

всю поверхню шліфують пемзою або шліфувальною шкуркою і знову 

фарбують ретельно процідженою сумішшю. 

Сітка щілин утворюється при фарбуванні поверхні; на якій ще не встиг 

висохнути шар ґрунтовки. Для усунення цього дефекту поверхню шліфують 

пемзою або шліфувальною шкуркою і фарбують знову. 

Сліди від щітки залишаються на поверхні при фарбуванні її густою 

фарбою або при поганому розтушовуванні фарбового шару. Щоб уникнути 

цього, висохлу поверхню шліфують пемзою або шліфувальною шкуркою, 

очищають від пилу і фарбують сумішшю нормальної в'язкості. Фарбову плівку 

старанно флейцюють. 

Потьоки мають вигляд товстих смуг і краплин фарби, які звисають, і 

утворюються при застосуванні рідкої фарби, особливо при фарбуванні 

металевих поверхонь. Поверхню, на якій помічені потьоки, після висихання 

шліфують і фарбують знову. 

Зморшки утворюються при поганому розтушовуванні фарбової плівки 

через нерівномірність її висихання. При цьому плівка на окремих ділянках 

залишається надмірно товстою. Щоб усунути цей дефект, поверхню шліфують і 

фарбують. 



Стики виникають при швидкому висиханні ділянок поверхні, 

пофарбованих з деяким інтервалом у часі або при нанесенні вручну фарби, яка 

швидко сохне. Щоб уникнути цього, поверхню фарбують повторно без перерв у 

роботі, застосовуючи мри цьому механізми. 

«Крокодиляча» шкіра виникає при фарбуванні поверхні фарбою, що 

швидко сохне, на якій не встиг висохнути шар ґрунтовки. Для усунення цього 

дефекту поверхню шліфують, шпатлюють і фарбують знову. 

Пухирі утворюються при фарбуванні по вологій поверхні або товстому 

набілу. Щоб уникнути цього, фарбову плівку у дефектних місцях зчищають 

скребачкою. Дають час для висихання поверхні, після чого підготовлюють і 

фарбують її знову. 

Погана покривність фарби спостерігається при фарбуваннях світлими 

сумішами по темному грунту, колір якого значно відрізняється від кольору 

фарбувальної суміші, застосуванні рідкої суміші. При фарбуванні погано 

заґрунтованої поверхні утворюються матові (жухлі) плями. Для усунення цих 

дефектів поверхню додатково фарбують. 

Фарбова плівка довго сохне і дає відлипність при застосуванні оліфи 

поганої якості або використанні у сумішах пігментів, що затримують висихання 

олійної плівки (цинкові білила тощо). При використанні неякісної оліфи 

поверхню промивають підкисленою холодною водою, висушують і фарбують 

знову якісною сумішшю. У фарбувальні суміші, до складу яких входять 

пігменти, здатні затримувати висихання плівки, додають сикатив. При 

неохайній роботі з неводними сумішами залишаються бризки, пропуски, зсуви 

рисунків фризів і накатів, викривлення фільонок та інші дефекти, які треба 

ліквідувати. Тому працювати слід акуратно, не порушуючи технологічних 

правил виконання опоряджувальних робіт. 


