
 

 

 چگونه خانه خود را نقاشی کنیم؟

ای ببخشید و در عین حال نمیدانید که کار را از کجا ی خود رنگ و لعاب تازهاگر شما هم قصد دارید تا به خانه

 شروع کنید، بهتر است که این فایل پی دی اف را داشته باشید و مطالعه کنید. 

 وسایل مورد نیاز برای نقاشی ساختمان

این تجهیزات عبارتند از: در ابتدا باید تجهیزات مورد نیاز را فراهم کنید.   

 رنگ  -

 غلطک ، سینی غلطک ، دسته غلطک -

 قلم مو در سایز مناسب -

 پارچه مناسب برای تمیزکاری و گردگیری -

 سنباده -

 کاردک -

 نوارچسپ کاغذی -

 پریزها پیچ گوشتی برای بازکردن کلید -

 

 راحل نقاشی ساختمان م

به طور کلی همواره دو دست رنگ را برای بهترین کار این است که از سقف خانه شروع کنید.  نقاشی سقف:

گیرند. بهتر است که حتما از غلتک به جای قلم مو استفاده کنید زیرا کار شما را آسان تر کرده سقف در نظر می

است. غلطک ابری همیشه بهترین گزینه برای سقف و انرژی کمتری از شما خواهد گرفت.   



 

 

بعد از سقف بهتر است که به سراغ نقاشی دیوار بروید. در ابتدا دور پنجره و در را با چسپ  نقاشی دیوارها:

توانید دور کلید پریزها را هم با چسپ بپوشانید یا این که آن ها را با پیچ گوشتی جدا بپوشانید. همچنین می

کنید. اگر روی دیوار سوراخ و زدگی وجود دارد، آن را با  همچنین ناصافی ها را با استفاده از سمباده صافکنید. 

استفاده از کاردک بتونه کاری کنید. سپس با استفاده از قلم مو دور و اطراف پنجره ها را رنگ کنید. بعد از آن با 

 غلطک شروع به رنگ آمیزی کنید. 

ه موارد در را از چارچوب آن بیرون شاید نیاز باشد که درها را هم رنگ کنید. برخی در این گون نقاشی درها:

اما توجه داشته باشید که ابتدا دستگیره و توانید در را سر جای خودش هم رنگ کنید. آورند. اما شما میمی

توانید لوالها را با ماده ای به نام همچنین میچشمی آن را بیرون آورده و سپس رنگ کردن را شروع کنید. 

 چسپ میسکیت پوشانده و پس از اتمام نقاشی آن را جدا کنید. 
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