
   

شود. بتن در حالت طبیعی خود رنگ خاکستری کاری استفاده میکاری و نازکسازی است که در سفتبتن مصالحی پرکاربرد در عملیات ساختمان

 کاری ساختمان در حالترسد؛ اما، کاربرد آن در نازککاری ساختمان در حالت طبیعی خود منطقی به نظر میای دارد. کاربرد آن در سفتکنندهخسته

شود. در نتیجه، بهبود وضعیت کاری دیده میشود؛ اما، هنگام نازککاری دیده نمیرسد. چرا؟ چون، هنگام سفتطبیعی خود منطقی به نظر نمی

آمیزی بهترین روش برای بهبود وضعیت ظاهری بتن است؛ بنابراین، آموزش رنگ آمیزی دیوار کاری ساختمان واجب است. رنگظاهری بتن در نازک

 .نی ضروری است. در نتیجه، با ما همراه باشیدبت

 کاربرد بتن در دکوراسیون

کنیم؟ پاسخ این پرسش ساده است. بتن مصالحی در دسترس است. در کاری ساختمان استفاده میاولین پرسش این است که چرا از بتن در نازک

 .که کاربرد آن در خارج و داخل ساختمان رواج دارد ضمن، دوام بسیار زیادی دارد. در نتیجه، بتن مصالحی مقرون به صرفه است

سازی دارد. در نتیجه، آموزش رنگ آمیزی دیوار بتنی واجب است. در ساخت دیوار بتنی ترفندی نوین برای طراحی دکوراسیون است؛ اما، نیاز به بهینه

 .شودآمیزی دیوار بتنی آموزش داده میسازی دیوار بتنی و رنگادامه، آماده

 

 آموزش رنگ آمیزی دیوار بتنی

ی اول شامل نظافت دیوار بتنی، آمیزی دیوار بتنی است. مرحلهو رنگ سازی دیوار بتنیی اساسی دارد که شامل آمادهآمیزی دیوار بتنی دو مرحلهرنگ

 جهت روش بهترین. است … و مناسب رنگ یتهیه بتنی، دیوار آمیزیرنگ زمان تعیین شامل دوم یمرحله. است …تعمیرات دیوار بتنی و 



   

ی خدمات نقاشی ساختمان با بهترین ی آچاره ارائه دهندهوعهمجم. کنید استخدام متخصص یک که است این نقصبی صورت به بتنی دیوار آمیزیرنگ

 .کیفیت به دست متخصصان مجرب است؛ بنابراین، سفارش خود را ثبت کنید که خدمات باکیفیت دریافت کنید

 .سازی دیوار بتنی: دیوار بتنی را نظافت کنیدآماده

بردارید. آب را باز کنید، برس را خیس کنید و دیوار را بشویید. ممکن است که  های ظاهری را حذف کنید؛ سپس، یک برس سیمیی کثیفیابتدا، همه

شود؛ بنابراین، تالش خود را پذیری آن بهتر میدیوار بتنی رنگ داشته باشد؛ بنابراین، رنگ پیشین آن را حذف کنید. دیوار شما تمیزتر باشد، رنگ

 .بکنید

تر از نظافت یمی رنگ داشته باشد. دو اینکه دیوار جدید رنگ نداشته باشد. نظافت دیوار قدیمی سختدو حالت ممکن است رخ دهد. یک اینکه دیوار قد

نظافت یک دیوار قدیمی حدود  برد؛ اما،دیوار جدید است؛ بنابراین، خودتان را برای آنها آماده کنید. نظافت یک دیوار جدید حدود یک ساعت وقت می

 .خواهدیک روز فرصت می

 

 .فسفات تهیه کنیدسدیمی تریکنندهسازی دیوار بتنی: محلول پاکآماده

پذیری دیوار به صورت مانع رنگ ی مخصوص دارد. چربی بر روی دیوارکنندهشود؛ بلکه، نیاز به محلول پاکچربی بر روی دیوار بتنی با آب پاک نمی

 .کندهای دیوار را پاک میفسفات چربیسدیمی تریکنندهشود؛ بنابراین، باید رفع شود. محلول پاکیکدست می



   

 فسفات تهیه کنید؛ سپس، با یک ابر نرم برسدیمبندی محصول، ترکیب صحیحی از آب و تریکافیست بر اساس دستورالعمل ذکر شده بر روی بسته

 .شودپذیری دیوار میکننده از روی دیوار پاک شود؛ چون، مانع رنگروی دیوار بکشید. حتماً، دیوار را با آب بشویید که محلول پاک

ها آمیزی کنید. در ضمن، شما مطمئن نیستید که کثیفیتوانید دیوار خیس را رنگدر نهایت، کمی صبر کنید که دیوار خشک شود؛ چون، شما نمی

 .شده را چک کنید که تمیز باشددهد؛ بنابراین، دیوار خشکها را بهتر نشان میباشد. دیوار خشک کثیفی رفع شده

 

 .سازی دیوار بتنی: دیوار بتنی را تعمیر کنیدآماده

خورده جالب نیست؛ بنابراین، رفع آنها آمیزی دیوار ترکخورد. رنگیوار بتنی شما قدیمی یا جدید باشد؛ چون، دیوار بتنی ترک میکند که دفرقی نمی

 .ترین ترفند برای آموزش رنگ آمیزی دیوار بتنی استآمیزی آماده کنید. این مهمواجب است. شما باید یک سطح صاف برای رنگ

توانید از یک متخصص مجرب کمک بگیرید. یک ظرف مالت سیمانی ار را شناسایی کنید؛ سپس، آنها را رفع کنید. شما میانواع ایرادهای ظاهری دیو

ها متعدد برای اصالح آمیزی را پیاده کنید. روشی رنگدرست کنید که مشکالت را رفع کنید. حتماً، صبر کنید که مالت خشک شود؛ سپس، برنامه

 .ود دارد که متخصص مجرب آگاهی دارد؛ بنابراین، به آنها اعتماد کنید و سفارش خود را ثبت کنیدایرادهای دیوار بتنی وج

پذیر است؛ بنابراین، در نهایت، درزگیری بسیار مهم است. حتماً، دیوار تعمیر شده را چک کنید. اگر درزگیری نیاز است، کوتاهی نکنید. بتن بسیار ترک

دار شود. شما دیوار ترکهای بزرگ میهای ظریف موجب ایجاد ترکد و رفع کنید. چرا؟ چون، عدم رفع ترکهای کوچک را نیز جدی بگیریترک

 .خواهیدنمی



   

 

 .کنیدآمیزی دیوار بتنی را مشخص آمیزی دیوار بتنی: زمان رنگرنگ

ی آمیزی در برخی از فصول سال نتیجهآمیزی دیوار بتنی وضعیت آب و هوای منطقه را بسنجید. رنگحواستان باشد که پیش از آغاز فرآیند رنگ

روز  ۳-۲د. حتماً، آمیزی را رعایت کنیبندی رنگآمیزی در فصل تابستان و پاییز بهترین نتیجه را دارد. در نتیجه، زمانبهتری خواهد داشت؛ مثالً، رنگ

 .آمیز نیاز استآمیزی موفقیتآب و هوای مساعد جهت رنگ

ها را باز بگذارید که جریان هوا دیوار شما را خشک کند؛ بنابراین، ی خود نیاز دارید. باید پنجرهشما به گردش هوا برای خشک شدن دیوار داخلی خانه

ساعت زمان برای خشک شدن رنگ  ۲۴ی خود را سرعت ببخشید. احتماالً، رهای بنتی خانهزمان مناسب را انتخاب کنید که فرآیند خشک شدن دیوا

 .کافی باشد

 .آمیزی دیوار بتنی: پرایمر خود را بر روی دیوار بتنی اعمال کنیدرنگ

توانید دهد؛ کافیست، یک الیه پرایمر بر روی دیوار بزنید. شما میپرایمر را فراموش نکنید. پرایمر میزان چسبندگی رنگ به دیوار بتنی را افزایش می

پرایمر بزنید؛ اما، اگر  کنید، دو الیهآمیزی میی رنگ تهیه کنید. اگر دیوار خارجی را رنگهای معتبر فروشندهپرایمر مناسب دیوار بتنی را از فروشگاه

 .ها صبر کنید؛ چون، باید خشک شوندزنید، میان الیهکنید، یک الیه پرایمر بزنید. اگر دو الیه پرایمر میآمیزی میدیوار داخلی را رنگ



   

 

 .آمیزی دیوار بتنی: رنگ مناسب برای رنگ آمیزی دیوار بتنی خریداری کنیدرنگ

ی مخصوص دیوارهای بتنی را خریداری کنید؛ کافیست، از فروشنده راهنمایی بخواهید. اب کنید و نمونهبه یک فروشگاه رنگ بروید، رنگ خود را انتخ

. بهترین روش این است که خرید رنگ و اعمال آن را به متخصص مجرب بسپارید؛ اما، اگر اصرار به اجرای شخصی دارید، با فروشنده مشورت کنید

توانید با متخصصان ما ی رایگان دارد. شما میاشی ساختمان به دست متخصصان مجرب است که مشاورهی خدمات نقی آچاره ارائه دهندهمجموعه

 .مشورت کنید؛ سپس، رنگ را تهیه کنید

آمیزی سطوح متخلخل مانند بتن، آمیزی بر روی دیوار بتنی همان رنگ بنایی است. رنگ بنایی نوعی رنگ مخصوص رنگبهترین رنگ برای رنگ

های بتن ها و انبساطآمیزی دیوارهای داخلی نیز مناسب است. این رنگ در برابر انقباضر است که بیرون از خانه رواج دارد؛ اما، جهت رنگسیمان و آج

ن، ضخیم شود. در ضمن، رنگ بنایی غلظت باالیی دارد؛ بنابرایخورد. این رنگ گاهی با نام االستومری نیز شناخته میمقاومت دارد؛ بنابراین، ترک نمی

 .های بزرگ اجرا شوداست. در نتیجه، باید با غلتک



   

 

 .ی اول رنگ را با غلتک اعمال کنیدآمیزی دیوار بتنی: الیهرنگ

ی پایینی بیایید. در ادامه، خطوط عمودی را ادامه دهید. حواستان به دی به سمت گوشهبه صورت عمو ی باالیی شروع کنید؛ سپس،از یک گوشه

روی بهترین تکنیک همین است. در ضمن، زیاده های کار با غلتک متعدد است؛ اما،همپوشانی خطوط باشد که سطحی یکدست تولید کنید. تکنیک

 .نقص ایجاد کنیدهای رنگ را بگیرید که سطحی بیاز حد آغشته نکنید. در حقیقت، اضافه نکنید. رنگ بنایی غلیظ است؛ بنابراین، غلتک خود را بیش



   

 

 .ی زمانی مناسب اعمال کنیدی دوم رنگ را با فاصلهآمیزی دیوار بتنی: الیهرنگ

ی اول رنگ شما خشک شود. احتماالً، این فرآیند بیشتر از حالت عادی طول خواهد کشید؛ چون، غلظت رنگ بنایی نسبت به کنید که الیه کمی صبر

ی دوم را اعمال کنید. این الیه را به صورت نازک اعمال کنید. های دیگر بیشتر است. در نتیجه، صبور باشید. یک روز صبر کنید؛ سپس، الیهرنگ

 .تان باشد که پیش از شروع فرآیند رنگ پیشین را چک کنیدحواس



   

 

 .آمیزی دیوار بتنی: منتظر خشک شدن رنگ آمیزی دیوار بتنی خود بمانیدرنگ

دانید که رنگ بنایی غلیظ است؛ بنابراین، اما، صبر کنید. اجازه دهید رنگ خشک شود. شما می خود را دارید؛ احتماالً قصد آویز چند تابلو به دیوار بتنی

کشد. حتماً، پیش از آویز وسایل خود به دیوار بتنی خشک شدن یا نشدن آن را بررسی فرآیند خشک شدن دو الیه رنگ ضخیم چند روزی طول می

ی کوچک تر دیوار کمک بگیرید. یک پنکهاگر خشک نشده بود که از یک فن برای خشک شدن سریع نید؛ اما،کنید. اگر خشک شده بود که آویز ک

 .تواند جریان هوا را سرعت بخشدمی

 … سخن آخر

سپس، آموزش  در این مطلب به آموزش رنگ آمیزی دیوار بتنی پرداختیم. ابتدا، کاربرد بتن در دکوراسیون داخلی و خارجی را بررسی کردیم؛

ی مهم این کتهشود. نتری تبدیل میهای کوچکی اساسی است که هر کدام به قدمآمیزی دیوار بتنی شامل دو مرحلهآمیزی را انجام دادیم. رنگرنگ

شود؛ بنابراین، باید به تر میاست که نقاشی ساختمان فرآیندی تخصصی است به خصوص هنگامی که پای یک مصالح خاص در میان باشد، تخصصی

ی خدمات نقاشی ساختمان با بهترین کیفیت به دست متخصصان مجرب است؛ ی آچاره ارائه دهندهدست متخصصان مجرب انجام شود. مجموعه

 .نابراین، سفارش خود را ثبت کنید که خدمات باکیفیت دریافت کنیدب


