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Боядисване

 Обща информация за боядисването

Подготовка на стаята

Боядисване

Често срещани проблеми при боядисване 

 Можем да променим стара стая и да обновим всекидневните 
пространства в нашите домове с правилния избор на бои и 
с добро изпълнение. Още повече, че с малко усилия можем да 
превърнем тази работа в забавна дейност през уикенда. Ето 
и малко полезна информация, която трябва да знаем, преди да 
започнем да боядисваме:

А. Видове бои
  _Има два вида бои, които 

можем да разгледаме, 
когато боядисваме 
вътрешността на нашия 
дом: боя на водна основа 
или боя на основата на 
разтворител (на маслена 
основа). Основната 
разлика е, че боята 
на водна основа е по-
подходяща за боядисване 
на вътрешни стени и 
тавани, тъй като съхне 
по-бързо и няма мирис. 
Боята на основата на 

разтворител е по-подходяща за боядисване на дървени 
или метални повърхности.         

1. Боя на водна основа 
-Тъй като се разтваря във 
вода, тя се нарича „боя на 
водна основа“.
-Тя почти няма мирис, 
съхне бързо и се нанася 
по-лесно. Затова е по-
подходяща за вътрешни 
стени и тавани. Тя е по-
щадяща към околната 
среда от боята на основата 
на разтворител.
-Трудно се почиства от 
стените след боядисване, 
тъй като при търкане или 
стъргане на стените може 
да останат следи.
-Ако пръски боя изцапат 

пода, лесно можем да почистим местата с влажна кърпа.
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-Тъй като се разтваря в 
разтворител, се нарича „боя 
на основата на разтворител“.
-Има силния мирис на 
разтворителя, съхне бавно, 
подходяща е за интериорни 
дървени покрития, врати, 
прозорци, шкафове и 
метални части.
-Отнема много повече 
време, докато изсъхне, 

в сравнение с боята на водна основа. За втория слой 
може да се наложи да чакаме до следващия ден. Може 
да се почиства лесно с избърсване с влажна кърпа и да  
се попива със суха кърпа. Ако пръски боя изцапат пода, 
можем да почистим с кърпа, напоена с разтворител. 

2. Боя на основата на 
разтворител  
/ Упоменатата тук и по-нататък още 
като (блажна) боя на маслена основа / 

                      Ако вече имате нанесена боя върху стените, 

преди да отидете в магазина, проверете дали е на 

маслена или на водна основа, тъй като не е възможно 

да се нанася боя на водна основа върху блажна боя (на 

маслена основа), освен ако не се използва грунд.  Можете 

да нанесете блажна боя върху боя на водна основа, но не 

и обратното. Каква е боята можете да разберете като 

нанесете препарат за миене на съдове върху влажна 

кърпа и потъркате стената. Ако цветът на стената се 

пренесе на кърпата, боята е на водна основа. Ако кърпата 

не се оцвети, боята е на основата на разтворител.     

3. Избиране на степен на блясък (гланц)
  След като изберете боята – на водна основа или блажна, 
можете също така да изберете и нейната степен на блясък 
(гланц), като например: матова, полуматова или гланцова.
 По-лъскавата боя е гланцова.  Колкото е по-бляскава, 
толкова е  по-лесна за почистване. Ако е с по-малко гланц, 
ще скрива грешките по-добре. Все пак най-добре е да  
изберете блясък според това къде  я използвате. 
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  Например по-бляскави 
бои се препоръчва 
да се използват за 
коридори, бани и т.н., 
които се цапат по-
бързо и се използват 
повече. За стените на 
дневната или спалнята 
за предпочитане са 
боите с по-малко гланц. 

  Изборът на четка зависи от множество критерии, като 
например от вида на боята, от вида на повърхността, както 
и от размера или от формата на площта за боядисване. 
Мекотата и стабилността, зависещи от качеството на 
четката, също са много важни. Например рискът космите 
на висококачествената и стабилна четка да се отделят и 
да се залепят на стената е по-малък. Освен това меките 
четки оставят по-малко следи по стените и позволяват 
нанасянето на гладко покритие. 

1. Видове четки

          Всяка марка боя може да даде различни 

наименования на своите видове гланц. Ето защо е важно 

да се консултирате с отделите за бои в магазините 

„Практикер“, за да определите най-добрата  степен на 

гланц според мястото на използване.

Б. Видове четки и валяци
 Съществуват много различни 
видове валяци и четки според 
видовете бои и нашите цели за 
боядисване. За по-големи, по-
равни повърхности валяците 
могат да ви помогнат да 
спестите време, но пак ще бъде 
необходимо да използвате 
четка, за  да минете около всички 
ръбове и ъгли на местата, където 
валякът не може да достигне 
или е неудобно да се ползва. 
Така че както валяците, така и 
четките се използват заедно  
при боядисване, в зависимост 
от местата на нанасяне. 

Съвет:



Какво ви е нужно: 
Материали: Боя за вътрешно боядисване, вода  
Инструменти:   Валяк,     четка      за     отсичане,  
телескопичен удължител, решетка за отцеждане 
на  боя,   миксер  за  боя,   кофа,   предпазни   очила

Стъпка 1 
Приготвяне  на боята

 Боите се утаяват, докато 
стоят по рафтовете. 
Затова трябва да ги 
размесите много добре 
с бъркалка, преди да 
започнете да боядисвате. 
За да предпазите очите 
си от химикалите, 
препоръчително е да 
носите предпазни очила.

  Стъпка  2 
  Боядисване  на ъглите        
на тавана (ограждане) 
 Трябва да започнете 
боядисването от тавана. 
Боядисвате ъглите на 
тавана и пресечните 
линии на тавана с четката 
за отсичане, преди да 
започнете да боядисвате
другите части.

  Стъпка 3
  Нанасяне на боя върху 
валяка 
  Потопете валяка в боя и го 
движете върху решетка за 
изцеждане за равномерно  
разпределение на боята и,  
за да се освободите от  
излишната боя по него.
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Какво Ви е нужно: 
Материали: Лист найлон
Инструменти: Ножици, хартиено тиксо

  Стъпка 1
  Съберете мебелите в средата 
на стаята и покрийте и тях, 
и пода с найлон, за да ги 
предпазите от петната боя.
  Закрепете с лента по ръбoвете 
листовете найлон, след като 
покриете с тях мебелите и 
пода.

   Предварителната подготовка на помещението, което ще се 
боядисва, ще спести усилия и време и ще създаде комфортна 
работна атмосфера. Внимателното полагане на предпазните 
материали ще направи резултата да изглежда професионално и 
ще предотврати излишното разхвърляне на Вашия дом.

   Използвайте хартиено тиксо 
за  местата,  които не  желаете 
да   бъдат    боядисани   като 
врати,   дограма    и   настилки, 
както и за отсичане на стените. 
Рамките  на  дограмата трябва 
да   се   маскират  на   линията, 
в     която     се     пресичат   със 
стените. 

Ако свалите всичко от стената, нещата 

ще станат по-лесни. Може също така 

да свалите кутиите на електрическите 

ключове, след като изключите бушоните 

от таблото. Ако не е възможно да ги 

свалите, маскирайте ги.
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Съвет:

 Изборът на валяк зависи от два критерия: 
дължина/дебелина на влакната (покритието) 
на валяка и материал, от който те са направени:  
 -За грапави повърхности, като външни стени, може 
да се нуждаете от валяк с по-дълги / по-дебели влакна 
(покритие), тъй като той задържа повече боя и я 
отдава на неравните повърхности или пукнатините. 
 -За боядисване на вътрешни стени или за 
боядисване на врати или шкафове се препоръчва 
валяк с по-къси влакна за по-гладко покритие. 
 Съществуват три вида материали, от които 
се изработва валяците: естествени влакна 
(например вълна) и синтетични влакна или пяна.  

  -Идеални са за блажни бои или лакове. Въпреки това 
могат да се използват за всички видове бои.
  -Могат  да  се ползват при всички повърхностни  
текстури от гладки до грапави.
  -Обикновено  струват  по-скъпо  от  валяците   със
синтетични влакна, така че трябва да предпочетете
естествените влакна,  ако  искате да използвате валяците 
повторно.
  -Предимството  на валяците с естествени влакна е, че те 
задържат повече боя и не пръскат много, което спестява 
много време.

  -Идеални са за блажни или за гланцови бои.
  -Могат  да  се  използват  за  боядисване на гладки 
повърхности. Не се препоръчва да се използват за 
неравни повърхности.
  -Тъй като обикновено се произвеждат от евтини 
продукти  за  еднократна  употреба, те са  евтини и 
лесни за преработване след тяхното изхвърляне.

  -Идеални за бои на водна основа.
  -Могат да се ползват при всички повърхностни текстури 
от гладки до грапави.
  -В   сравнение   с  естествени  влакна,  обикновено 
са  по-евтини.  Затова,  ако  няма   да   използвате   валяка 
отново    или    да    го    почиствате,  може да предпочетете 
синтетичен. 

Естествени влакна (мохер или вълна):

Пяна:

Синтетични влакна (найлон, полиестер):

За малки площи идеални са мини-валяците:
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                 След като приключим  работата с нашите 

четки, трябва да почистим с вода използваните за боя на 

водна основа. Тези, които сме използвали с бои на основата 

на разтворител, трябва да почистим с разредител. След 

това трябва да ги оставим да изсъхнат на открито и да ги 

съхраняваме в контейнер до следващото използване.

 Направени са от истински животински 
косми. Тъй като са по-меки от синтетичните 
четки, те са идеални за бои и лакове на 
основата на разтворител (блажни) бои. Не 
се препоръчват за бои на водна основа.

 Тежките или твърди четки могат да оставят следи 
от линии по стената. Ето защо е важно да подберем 
четка с добро качество, тъй като от това съществено 
зависят нанасянето и окончателният вид на боята. 
  Четките за боядисване могат да се категоризират главно 
според техния косъм като естествени и синтетични  такива.

 Обикновено са направени от найлон 
и/или от полиестер и са идеални за 
нанасяне както на бои на водна основа, 
така и на бои на основата на разтворител 
(блажни). Освен това съществуват четки 
със специална форма, произведени за 
различни цели.

 Използват се за боядисване на 
повърхности, които се достигат трудно, 
например зад радиаторите.

 Използват се за оформяне на рамки/
контури преди боядисване на стени и 
също така могат да се използват при 
боядисването на первазите на прозорците.

Естествени четки: 

Синтетични четки:

Четки за труден достъп:

Четки за отсичане:

2. Видове валяци
 Валяците са идеални за 
боядисване на големи      равни 
повърхности и спестяват време 
за боядисване на места като стени 
и тавани. Съществуват също така 
и валяци с по-малки размери за 
тесни или трудно достъпни места 
като тези зад радиаторите.

Съвет:
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                       Петна с органичен произход като  мухъл и 

гъбички трябва да бъдат почистени много добре. В противен 

случай те ще се появят отново в кратък период от време. 

  Стъпка 1- Почистване на 
повърхността  
  Почистете повърхността чрез 
остъргване на разтеклата се боя 
с помощта на шпатула. Можете 
също така да използвате 
шкурка, ако е необходимо.  

  Стъпка 2 - Нанасяне     на
готов за използване гипс  
 Нанасете тънък слой готов 
за използване гипс върху 
чистата и суха повърхност. 
След като изсъхне, загладете 
и изравнете разликите 
между повърхността и 
гипса с помощта на шкурка 
и почистете повърхността 
отново с  влажна кърпа.
  Стъпка 3- Нанасяне на 
грунда 
 Нанесете слой грунд върху 
гипса и изчакайте да изсъхне.

  Стъпка 4- Боядисване 
  Вече можете да пребоядисате 
местата, покрити с грунд, и да 
завършите с поправките на 
петната по стените.

Ако трябва да боядисвате място, където се образуват 

мухъл и гъбички, по-добре е да изберете антибактериални 

бои и грундове. 

Съвет:
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Правилният винт за 
всяка нужда

Изборът от винтове е огромен. Малките метални
помощници се произвеждат в многобройни вариации.

 Кога се използва даден вид винтове?
Кои са предимствата на винта с кръстат пред винта 
с прав шлиц? Кога се използват винтове с фрезенкова 
глава и как видът на основата оказва влияние върху 
избора на винта? Какво означава метрична резба? 

Какви винтове се използват в комбинация с дюбели? 
На всички тези въпроси ще отговорим в следващите 

три точки.

3. Глава
   Винтовете се различават и по формата на главата им.
Чисто визуално хрумване или полуоблата, плоската и
лещовидната глава имат своето практично обяснение?
От една страна, формата на главата има  и  естетическа
причина: при дървото най-често се използват  фрезенкови
глави,  които  потъват  изцяло в  материала и оставят
повърхността  гладка,  като  след  това  отворите    на 
„потопените“ глави могат да се затварят с кит или  да  се
използват   декоративни  винтове, които разкрасяват
работния елемент.  Лещовидната глава също е декоративен
елемент, който се използва при шарнири или цокли,  често
при месингови елементи  или в полиран вид.
  От друга страна, съществуват и практически причини,
които създават необходимостта за различните  форми
на главите на винтовете. Така например самонарезната
глава на винта си пробива самостоятелно пътя в дървото
с помощта на фрезовъчни резки. Четиристенът под главата
на болта предотвратява развиването му при затягане на
гайката. По такъв начин болтът може да бъде разхлабен
само от страната на гайката.
  Винтовете с плоска глава се използват тогава, когато
връзката  между  дървото  и метала трябва да остане
подвижна.  Един  екзотичен  вариант  е  винтът, който 
вместо глава има кука. Той се завива на ръка в дюбел, за
да държи въжето на простора или лампата на тавана.
Съществуват многобройни практически решения,   като
винтът за тераси,  който има  съвсем  малка глава,  за  да
не може дъждовната вода да се събира в нея.
  При въпроси и съмнения се обърнете към специалистите
във Вашия Практикер. Те с удоволствие ще Ви помогнат
при избора на подходящия винт.
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 Мухълът и петната се 
появяват най-често в кухни 
и бани или в други стаи, в 
които има влага, поради 
разположението на дома.  
Много са причините за 
образуването на тези петна. 
Най-общо, ако боядисаната 
повърхност остане влажна 
за продължително време, по 
стените се появяват петна. 

 Проникването на вода 
отвътре и отвън може 
да се случи във всяка 
част от нашия дом.  
 Дъждът или снегът, 
натрупани по външната 
повърхност на покрива или 
по ъглите, се абсорбират и 
са причина за издуването 
на боята. 

   Причини: 

    Причини: 

  Мерки: 

   Мерки: 

  При проливни дъждове водата може да проникне през 
пукнатина в стената и може да предизвика появата на 
петно върху стената. В този случай се нуждаете от добра 
изолация на външната част на стената. 

  Боята може да се издуе или свие от  влага, ниско качество 
на боята, високите температурни разлики и бързия 
процес на изсушаване. За добър резултат е много важно да 
следвате предписаните стъпки, докато боядисвате у дома.

  Проветряването на помещенията, в които са се появили 
петна, трябва да се подобри. В баните и кухните трябва да 
се предвидят по-добри вентилационни системи. Добрата 
система за изолация на стената може да спре тяхното 
образуване. Можете също така да използвате и видове 
бои, които предотвратяват задържането на влага. 

Издуване на боята

Поправяне на издутата боя

Какво Ви е нужно: 
Материали: Грунд, влажна кърпа 
Инструменти: Четка, валяк, шкурка, шпатула, 
мини-валяк
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   Стъпка  4 
   Боядисване на тавана 
 Боядисайте  тавана с 
валяка. След като времето 
за изсъхване, отбелязано 
върху опаковката, изтече, 
можете да повторите същата 
процедура за нанасяне на 
втори слой.

   Стъпка  5 
   Боядисване на контурите 
          Преди да боядисате стената 
трябва да боядисате 
контурите на пресичане на 
линиите, които преди това сте 
маскирали, като например 
рамките на вратите и 
прозорците и контактите. 
За да избегнете разлики в 
цвета, трябва винаги първо 
да боядисвате контурите, а 
след това - останалите части. 

   Стъпка 6 
   Очертаване 
 Очертайте мястото, което 
предстои да бъде боядисано, 
за да се получи добре.

   Стъпка 7 
   Боядисване на стената 
 Движете валяка нагоре и 
надолу по права линия, без 
да го натискате твърде силно.

  Мухълът, гъбичките и различни видове петна имат вид, 
който е нежелан за дома ни. Възможно е да се отървете 
от тези петна, но трябва да помните, че те ще се появят 
отново, ако не вземете необходимите предпазни мерки.

   Стъпка 9 
   Завършващо покритие
 След като времето за 
изсъхване, отбелязвано 
върху опаковката, изтече, 
трябва да повторите 
стъпките.

   Стъпка 8 
   Разнасяне на боята по 
стената 
 Повтаряте  предишните 
стъпки бързо, без да слагате 
повече  боя по валяка. Целта 
на процеса е да се разнесе 
равномерно излишната  боя 
по повърхността на стената 
и да се получи по-гладка 
повърхност. 

                       Преди да започнете да боядисвате, трябва 

да омекотите четката и валяка, като ги накиснете, 

за да намалите  опасността от полепването на косми 

по стената, която боядисвате. Също така можете да 

избегнете полепването на косми от четката/валяка, като 

ги загладите с помощта на шкурка. 

    Задължително трябва да вземете предвид указанията,   

посочени върху опаковката на боята, преди да започнете    

работа. Трябва да бъдете внимателни за предупреждения 

относно безопасността и процедурите по нанасяне и да 

предпазите очите си от пръските боя със защитни очила. Не 

забравяйте да проветрявате стаята много добре, докато 

работите с боя на основата на разтворител и разредители.

Мухъл и петна

I V. Често срещани проблеми
при боядисване

Съвет:


