
1. Przygotuj podręcznik, zeszyt, długopis i przybory kreślarskie (ołówek, linijkę). 

2. Otwórz zeszyt i przeczytaj poprzednią lekcję. „Olejna i lakiernicza technika malarska” 

3. Zapisz temat lekcji 

 

  

 

 

Temat: Techniki zdobienia powłok malarskich 

  

4. Zapisz notatkę do zeszytu: 

 1. Dekoracyjna obróbka powierzchni powłok 

• Nakrapianie 

Nakrapianie to sposób wzbogacenia wyglądu powłoki oraz zmniejszenie 

widoczności usterek powłoki. Nakrapianie można wykonać ręcznie za 

pomocą pędzla lub pistoletem natryskowym. Stosowana jest również metoda 

nakrapiania przez tepowanie. Metoda tepowania polega na lekkim uderzaniu 

w powierzchnię świeżej powłoki szczotką, gąbką, lub tamponem zwilżonym 

farbą o odpowiednim kolorze i konsystencji. 

  
 

• Zdobienie za pomocą wałków gumowych 

Powstaje poprzez odbicie  na powierzchni powłok wzoru stanowiącego 

odpowiednie wypukłości na gumowym wałku. 

 
 

• Zdobienie za pomocą wzorników/szablonów 

Metoda polega na przyłożeniu do ściany szablonu z odpowiednio wyciętym 

wzorem, tworzącym motywy ornamentu ipokryciu wyciętych miejsc farbą. 

Używa się do tego celu pędzli trzonkowych i maluje delikatnymi uderzeniami 

lub ruchem wirowym. Można także używać pistoletu natryskowego. 



  
 

• Malowanie pasków 

Obecnie niestosowane. Niegdyś wykonywane były przy pomocy specjalnych 

pędzli oraz liniału malarskiego. Obecnie pedobne zdobienie wykonuje się 

przy wykorzystaniu pędzla, wałka i taśmy malarskiej (zabezpieczającej). 

 

• Naklejki na ścianę 

https://naklejkomania.eu/naklejki-na-sciane 

 

 

 2. Fakturowanie powierzchni powłok 

Fakturowanie wykonujemy najczęściej przy pomocy wałków, szczotek, pacek, gąbek 

wykorzystując do tego celu specjalnie przygotowane farby lub masy szpachlowe. 

 

 
  

 

3. Imitacje 

Imitacje to naśladowanie innych materiałów z użyciem powłok malarskich. Imitacja 

może dotyczyć: 

• drewna zwana potocznie fladrowaniem  

• kamieni szlachetnych (np. marmuru zwana stiukiem)  

•  minerałów np. trawertyn. 

 

 

 



Temat: Ocena jakości powłok malarskich 

 

5. Zapisz notatkę do zeszytu 

 

 Wymagania dotyczące powłok malarskich to: 

• odpornoć na wycieranie 

• odpornoć na zmywanie 

• jednolita barwa zgodna z projektem i wzorem producenta 

• powłoki bez uszkodzeń i prześwitów 

• brak złuszczeń i odspojeń 

• brak widocznych łączeń i poprawek 

• brak zacieków i śladów pędzla 

 

Badanie i odbiór powłok malarskich obejmuje sprawdzenie powyższych wymagań nie wcześniej 

niż: 

• Po 7 dniach w przypadku powłok dyspersyjnych i na spoiwach mineralno-organicznych 

• Po 14 dniach przypadku powłok olejnych, syntetycznych, lakierowych i emaliowych 

• Po 28 dniach przypadku powłok na spoiwach mineralnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! 

Proszę o wcześniejsze zapoznanie się z treścią tematów lekcji. 

Notatki w zeszycie będą podstawą do wystawienia oceny. 

Pozdrawiam.  

Dariusz Drabczyk 


