
1. Przygotuj podręcznik, zeszyt, długopis i przybory kreślarskie (ołówek, linijkę). 
2. Otwórz zeszyt i przeczytaj poprzednią lekcję. „Emulsyjna i krzemianowa technika malarska” 

3. Zapisz temat lekcji 

 

  

 

 

Temat: Olejna technika malarska 

  
4. Zapisz notatkę do zeszytu: 

 Techniką olejną nazywa się wykonanie powłok z materiałów, których spoiwo zawiera 

oleje schnące. Dotyczy to wyrobów olejnych, olejno-żywicznych i niektórych ftalowych. 

 
 Powłoki olejne wysychają w wyniku fizycznego odparowania rozpuszczalników i 

rozcienczalników (głównie benzyny lakowej) oraz reakcji utleniania. Dlatego też czas utwardzania 

powłoki trwa od kilkunasu do kilkudziesięciu godzin.  

 Jest to obecnie jedna z bardziej popularnych technik malarskich. Grupę wyrobów olejnych 

stanowią kity, szpachlówki, farby podkładowe i nawierzchniowe, emalie i lakiery. Zaletą powłok 

olejnych jest: 

• Szczelność 
• Odporność na wodę i wilgoć 

 Wyroby olejne mają bardzo szerokie zastosowanie i wykorzystywane są do malowania ścian, 

tynków (lamperie), metalu, drewna.  

 
  

Kilka zasad dotyczących techniki olejnej: 

• Każda kolejna warstwa powinna zawierać więcej spoiwa i mniej rozpuszczalnika (bardziej 

tłusta) 

• Kolejną warstwę nakładamy po całkowitym wyschnięciu poprzeniej (około 24 godz.) 

• Pomiędzy malowaniami zaleca się szlifowanie – zapobiega to spływaniu farby 

• Na szpachlówce/farbie podkładowej należy nanieść przynajmniej dwie powłoki 

• !!!Świeże tynki cemenowo-wapienne (alkaicze) wymagają neutralizacji 
FLUATOWANIA!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat: Lakiernicza technika malarska 

 
5. Zapisz notatkę do zeszytu 

 

 Technika lakiernicza obejmuje wykonanie wysokiej jakości powłok bezbarwnych (z 

lakierów, politur) oraz kryjących (z emalii). 
 Do techniki lakierniczej zalicza się wyroby: 

• Ftalowe 

• Chlorokauczukowe 

• Epoksydowe (dwuskładnikowe) 

• Poliuretanowe PUR (jedno lub dwuskładnikowe) 

• Poliestrowe (dwuskładnikowe) 

Jest to zatem bardzo rozbudowana technika pod względem dostępnych produktów. 

Wszystkie wyroby w handlu występują w postaci gotowej do użytku. W zależności od sposobu 

nakładania (pędzel, wałek, natrysk) wymagają jedynie rozcienczenia (wodą lub rozcienczalnikiem 

organicznym). W zależności od składu wyroby lakiernicze mogą być odporne na: 

• Czynniki atmosferyczne 

• Korozję  
• Substancje chemiczne 

• Wysoką temperaturę 
• Wodę i wilgoć 
• Ścieranie 

• Uszkodzenia mechaniczne 

Powłogi lakierowe bezbarwne nakłada się głównie na drewno w celu jego ochrony przed 

drobnoustrojami (grzyby, owady), wilgocią, zabrudzeniem, zmianą koloru, uszkodzeniem oraz dla 

wyeksponowania walorów estetycznych (kolor i rysunek drewna).  

Powłoki z emalii (farb) służą do ochronnego i dekoracyjnego (kolor, połysk) zabezpieczenia 

podłoży metalowych, drewnianych, drewnopochodnych, mineralnych (ściany, podłogi) wewnątrz i 

na zewnątrz budynku. 

Technika lakiernicza z uwagi na wysokie właściwości powłoki wymaga: 

• bardzo dokładnego przygotowania podłoża 

• odpylonego i wentylowanego pomieszczenia 

• zabiegów pomiędzy nakładanymi warstwami (np. szlifowanie drobnoziarnistym 

papierem) 

• odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza wtrakcie nanoszenia oraz podczas 

utwardzania powłoki 

 

 

6. Zadanie 

 W internecie proszę odszukać produkty (dowolnego producenta): 

• lakiernicze (bezbarwne) do wewnątrz oraz na zewnątrz budynku 

• kryjące ogólnego zastosowania oraz o szczególnych właściwościach ochronnych 

Wynik pracy skopiuj (link lub zdjęcie) i prześlij na maila. 

 

 

 

UWAGA! 

Proszę o wcześniejsze zapoznanie się z treścią tematów lekcji. 

Notatki w zeszycie będą podstawą do wystawienia oceny. 

Pozdrawiam.  

Dariusz Drabczyk 


