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Η βιομηχανία χρωμάτων διανύει μια περίοδο
υγιούς καινοτομίας την τελευταία δεκαετία, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των καταναλωτών
και στην εφαρμογή όλο και πιο αυστηρών νομοθεσιών. Οι σύγχρονοι καταναλωτές, πιο ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι από ποτέ, αναζητούν προϊόντα με υψηλή ποιότητα, περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, μειωμένη οσμή, ευκολία
εφαρμογής, αισθητική ποικιλία και βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Αν και σήμερα υπάρχει
στο εμπόριο μια τεράστια ποικιλία βαφών εσωτερικών χώρων, που μπορούν να καλύψουν κάθε
τεχνική ή αισθητική απαίτηση, η επιλογή της κατάλληλης βαφής πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη

προσοχή, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο
αποτέλεσμα και να αποφεύγονται αστοχίες.

Νέες τάσεις στις βαφές
εσωτερικών χώρων
Οι συνεχείς εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας
υλικών και της χημείας τα τελευταία χρόνια, άνοιξαν το δρόμο για την καινοτόμο έρευνα στον τομέα των βαφών, με αποτέλεσμα όλο και περισσότερες εταιρείες να αναπτύσσουν σταδιακά χρώματα εσωτερικών χώρων με περιβαλλοντική σύσταση, ευκολία εφαρμογής και βελτιωμένα τεχνικά και
αισθητικά χαρακτηριστικά, αντικαθιστώντας τις
παραδοσιακές σειρές προϊόντων τους.
www.ktirio.gr
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Οι οικολογικές βαφές είναι πιο ασφαλείς για την υγεία των χρηστών, γι’ αυτό είναι προτιμότερο να
χρησιμοποιούνται σε παιδικά δωμάτια.

Στροφή σε πιο βιώσιμα προϊόντα
Η στροφή των σύγχρονων καταναλωτών σε
προϊόντα με μειωμένο αντίκτυπο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, αλλά και η
εφαρμογή όλο και πιο αυστηρών κανονισμών
σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής από την
πλευρά των κυβερνήσεων, άσκησε πίεση στη
βιομηχανία βαφών, η οποία με τη σειρά της πειραματίστηκε με τη σύσταση των προϊόντων και
τη διαδικασία παραγωγής.
Σε μια προσπάθεια εναρμόνισης με την οδηγία
2004/42/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τις πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC), η
βιομηχανία βαφών άρχισε να παράγει χρώματα
με μειωμένη ή καθόλου περιεκτικότητα σε VOC,
επικίνδυνες χημικές ουσίες με επιβλαβείς συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Αυτό σηματοδότησε και μια στροφή από τα
βερνίκια λαδιού, τα οποία περιέχουν διαλύτες με
βάση το πετρέλαιο και έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε VOC, σε βαφές με βάση το νερό, που
έχουν χαμηλή ή καθόλου περιεκτικότητα και πολύ πιο ήπια οσμή. Σήμερα, οι περισσότερες εταιρείες χρωμάτων διαθέτουν πιστοποιημένα οικολογικά προϊόντα με εξαιρετικά μικρό ποσοστό
διαλυτών και χωρίς άλλα τοξικά ή επιβλαβή συστατικά, που δεν υπολείπονται καθόλου σε θέματα καλυπτικότητας και εφαρμογής.
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Στον τομέα της αισθητικής, οι νέες βαφές στοχεύουν στην κάλυψη κάθε πιθανής αισθητικής
απαίτησης, αλλά και στη διευκόλυνση της εφαρμογής διακοσμητικών τεχνοτροπιών.

Πέρα από τη σύσταση, η βιομηχανία βαφών
άρχισε να αξιολογεί και συνολικά τον κύκλο
ζωής των προϊόντων της, παράγοντας προϊόντα
που ρυπαίνουν ελάχιστα το περιβάλλον, από
την εξόρυξη των πρώτων υλών έως την τελική
διάθεσή τους, ενώ συνεχίζει να πειραματίζεται
με καινοτόμους ιδέες, όπως είναι η ανάπτυξη
βαφών που βελτιώνουν την ποιότητα του εσωτερικού αέρα, η επανάχρηση και παραγωγή
προϊόντων από βίο-ανανεώσιμους πόρους.
Ευκολία εφαρμογής
Οι σύγχρονες βαφές παρουσιάζουν πολύ μεγάλη καλυπτική ικανότητα χάρη στην ανάπτυξη
πιο συμπυκνωμένων χρωστικών ουσιών και
υλικών, που διευκολύνουν τη σωστή διάθεση
του διοξειδίου του τιτανίου στην τελική επίστρωση, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται άριστο αποτέλεσμα με μία ή δύο, το πολύ, στρώσεις εφαρμογής.
Μια ακόμη εντυπωσιακή καινοτομία στο θέμα
της εφαρμογής είναι και η εμφάνιση προϊόντων
που συνδυάζουν βαφή και αστάρι, επιτρέποντας την ολοκλήρωση των εργασιών σε πολύ μικρότερο χρόνο συγκριτικά μ' αυτόν του παρελθόντος. Αυτές οι βαφές, παρέχουν πολύ καλή
πρόσφυση στο υπόστρωμα, καλύπτουν τις ατέλειες, διορθώνουν τους μικρούς λεκέδες και χαρίζουν μια ομοιόμορφη εμφάνιση, εξαλείφο-

ντας το αρχικό στάδιο της προετοιμασίας. Αν
και είναι πολύ αποτελεσματικές για συνηθισμένες οικιακές εφαρμογές, συνήθως δεν ενδείκνυνται για πιο απαιτητικές περιπτώσεις, όπως
υποστρώματα με δυσκολία πρόσφυσης, έντονους λεκέδες ή φθορές.
Αισθητικές καινοτομίες
Στο θέμα της αισθητικής, πέρα από την τεράστια ποικιλία χρωμάτων και τελειωμάτων, που
χαρίζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα, οι σύγχρονες βαφές μπορούν να προσδώσουν μια
τεράστια ποικιλία τελικών υφών και εντυπωσιακών εφέ με τη χρήση ειδικών τεχνικών εφαρμογής. Αν και οι διακοσμητικές τεχνοτροπίες δεν
είναι κάτι νέο στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων, η εφαρμογή τους έως σήμερα απαιτούσε
ειδικές γνώσεις και μεγάλη εξειδίκευση από
πλευράς τεχνιτών. Ως εκ τούτου, η πρόκληση
για τους σημερινούς κατασκευαστές χρωμάτων
είναι η ανάπτυξη προϊόντων, που μπορούν να
προσφέρουν πρωτότυπη εμφάνιση σε συνδυασμό με την απλοποίηση της εφαρμογής.
Ανάμεσα στις πιο εντυπωσιακές καινοτομίες
συμπεριλαμβάνονται οι πολύχρωμες βαφές
(multicolor paints), που συντίθενται από διαφορετικά χρώματα, τα οποία δεν αναμειγνύονται
μεταξύ τους και μιμούνται την εμφάνιση της φυσικής πέτρας, όπως γρανίτη και μαρμάρου και
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Η επιλογή του κατάλληλου τύπου βαφής πρέπει να γίνεται με γνώμονα τα επιθυμητά
χαρακτηριστικά, που καθορίζονται από τη λειτουργία και τις ανάγκες του χώρου εφαρμογής.

οι βαφές που συντίθεται από σωματίδια διαφορετικού μεγέθους και μπορούν να χαρίσουν μια
τεράστια ποικιλία εφέ.
Βελτίωση ιδιοτήτων και "έξυπνες" βαφές
Χάρη στην έρευνα και στη συνεχή ανάπτυξη
νέων προϊόντων, οι νέες βαφές έχουν βελτιωμένα ποιοτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά,
όπως εξαιρετική ομοιομορφία, μικρότερο χρόνο στεγνώματος, ισχυρή πρόσφυση, καλύτερη
αντοχή στο ξεθώριασμα, μεγάλη ανοχή σε λεκέδες και γδαρσίματα, ευκολία καθαρισμού κτλ.
Επιπροσθέτως, αναπτύσσονται σταδιακά "έξυπνα" προϊόντα με ειδικές ιδιότητες. Τα υδρόφοβα και ελαιόφοβα χρώματα, δημιουργούν μια
προστατευτική μεμβράνη, που απωθεί τους λεκέδες, μετατρέποντάς τους σε σταγόνες, που
αντί να διεισδύσουν, ρέουν στην επιφάνεια και
καθαρίζονται πολύ εύκολα. Οι αντιμικροβιακές
βαφές, που είναι ιδανικές για χώρους με υψηλή
έκθεση σε παθογόνους παράγοντες, έχουν
την ικανότητα να σκοτώνουν βακτήρια και ιούς,
μόλις δύο ώρες αφότου έρθουν σε επαφή με
την επιφάνεια. Οι αντιμουχλικές βαφές δημιουργούν μια μυκητοκτόνα προστατευτική επικάλυψη, που προστατεύει από μελλοντική ανάπτυξη μυκήτων και δυσάρεστες οσμές. Οι καινοτομίες δεν σταματούν εδώ, καθώς χάρη στη
χρήση της νανοτεχνολογίας, κάνουν την εμφά-

Τα γεωμετρικά μοτίβα μπορούν να προσδώσουν μια σύγχρονη στιλιστική άποψη σε επίπεδες
επιφάνειες, που δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Οι ματ υφές είναι κατάλληλες για τοίχους και οροφές, που δεν έχουν μεγάλες απαιτήσεις καθαρισμού, ενώ οι πιο γυαλιστερές υφές
είναι κατάλληλες για επιφάνειες με μεγαλύτερες απαιτήσεις αντοχής, όπως κουζίνες, μπάνια, έπιπλα κτλ.

www.ktirio.gr
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Γαλακτώματα
πολυμερών
υλικών
(latex &
acrylic paints)

Τα γαλακτώματα πολυμερών υλικών είναι τα πιο διαδεδομένα χρώματα εσωτερικών χώρων. Είναι
υδατοδιαλυτά, συνήθως ελαστικά γαλακτώματα ή ακρυλικά και διατίθενται σε ποικιλία υφών. Τα
σύγχρονα πλαστικά χρώματα παρουσιάζουν πολύ ισχυρή πρόσφυση και καλυπτικότητα, μεγάλη αντοχή
σε βρομιά, υγρασία και καθημερινή φθορά και ευκολία στον καθαρισμό, ενώ διατίθενται και σε
οικολογικές σειρές. Ιδανικά για επιφάνειες που είναι ήδη βαμμένες με πλαστικά χρώματα ή
ελαιοχρώματα με ματ υφή, αλλά και για άβαφες τοιχοποιίες και γυψοσανίδες. Δεν συνιστώνται συνήθως
για γυαλιστερές επιφάνειες, ταπετσαρίες, μέταλλα και άβαφα ξύλα.

Ελαιοχρώματα
(oil based paints)

Τα ελαιοχρώματα έχουν ως βάση οργανικούς διαλύτες (έλαια) και παρόλο που η χρήση τους σταδιακά
μειώνεται, αποτελούν ακόμη τη πιο δημοφιλή επιλογή για γυαλιστερές ξύλινες επιφάνειες, κουφώματα
και επιφάνειες με μεγάλες απαιτήσεις, όπως πατώματα. Έχουν πολύ καλή πρόσφυση, μεγάλη αντοχή και
άριστη καλυπτικότητα, ενώ προσφέρον ευκολία καθαρισμού. Απαιτούν ειδικούς διαλύτες, ανάλογα με τη
σύστασή τους, που ενδεχομένως να είναι τοξικοί.

Αλκυδικές
βαφές
(Alkyd resin
paints)

Είναι βαφές συνθετικής αλκυδικής ρητίνης με διαλύτη λαδιού ή νερού, πιο πηκτές από τα κοινά
ελαιοχρώματα και προσφέρουν πολύ καλή ροή, μεγάλη ομοιομορφία στην κάλυψη και μια ισχυρή, λεία,
ελαστική τελική επιφάνεια. Μπορούν να καλύψουν με μια στρώση ακόμη και πολύ σκούρες επιφάνειες,
ενώ χάρη στην υψηλή τους απόδοση είναι ιδανικές για βαφή μεταλλικών στοιχείων και ξύλινων
επιφανειών, αλλά δεν συνιστώνται για άβαφους τοίχους ή γυψοσανίδες. Απαιτούν ειδικούς διαλύτες,
ανάλογα με τη σύστασή τους, που ενδεχομένως να είναι τοξικοί.

Βερνίκια
νερού ριπολίνες
(waterborne
enamels & alkyds)

Αποτελούν μια σύγχρονη εναλλακτική των ελαιοχρωμάτων και των αλκυδικών βαφών. Πρόκειται για
βερνίκια με βάση το νερό, ιδανικά για βαφή επιφανειών με μεγάλες απαιτήσεις, όπως ξύλινων. Έχουν
άριστη πρόσφυση, ικανοποιητική καλυπτικότητα, μεγάλη αντοχή και δεν λεκιάζουν, ενώ παράλληλα
έχουν πιο περιβαλλοντική σύσταση και λιγότερο έντονη μυρωδιά σε σχέση με τα βερνίκια λαδιού.

Οικολογικές
βαφές
(eco paints)

Πρόκειται για βαφές, συνήθως υδατοδιαλυτές, που έχουν πολύ μικρή ή καθόλου περιεκτικότητα σε
πτητικές οργανικές ενώσεις και άλλα χημικά ή αλλεργιογόνα συστατικά, επιβλαβή για την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον. Πολλές οικολογικές βαφές είναι επιπλέον πιστοποιημένες και για το συνολικό
κύκλο ζωής τους. Τα οικολογικά χρώματα φέρουν υποχρεωτικά ειδική σήμανση στη συσκευασία τους.
Είναι ιδανικά για εσωτερικούς χώρους, ιδίως για χώρους, στους οποίους διαμένουν παιδιά, ασθενείς,
άτομα με αλλεργίες κτλ.

Βαφές
μιας στρώσης
(one cote paints)

Πρόκειται για ακρυλικές ή αλκυδικές βαφές, με επιπλέον χρωστική στη σύστασή τους, γεγονός που
αυξάνει την καλυπτική τους ικανότητα. Είναι πιο ακριβές από τις κλασικές βαφές, αλλά δεν απαιτούν
αστάρωμα και πολλές φορές καλύπτουν άριστα επιφάνειες με μια μόνο στρώση. Είναι ιδανικές για βαφή
επιφανειών σε ίδιο ή πιο σκούρο χρώμα, αλλά δεν συνιστώνται για πολύ φθαρμένες επιφάνειες.

Βαφές
που δεν
στάζουν
(dripless paints)

Είναι αλκυδικές βαφές, τόσο πυκνές που δεν στάζουν από τη βούρτσα ή το ρολό κατά την εφαρμογή.
Είναι πιο ακριβές σε σύγκριση με τις κοινές βαφές, αλλά μπορούν να καλύψουν άριστα και χωρίς
καθόλου ζημιές οποιαδήποτε επιφάνεια με μια μόνο στρώση. Ιδανικές για οροφές.

Βαφές
με υφή
(textured paints)

Ειδικές βαφές, πλαστικές ή αλκυδικές, που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη υφών και διακοσμητικών
τεχνοτροπιών. Κυκλοφορούν σε διάφορες μορφές: μπορεί να περιέχουν στη σύσταση σωματίδια που
δημιουργούν την επιθυμητή υφή, να απαιτούν ανάμειξη κατά την εφαρμογή ή να απαιτούν επεξεργασία
με κατάλληλα εργαλεία για επίτευξη της υφής. Ιδανικές για επίπεδες επιφάνειες, όπως τοίχους ή οροφές
χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή για επιφάνειες πολύ φθαρμένες, στις οποίες μπορούν να λειτουργήσουν
καλύπτοντας τις ατέλειες.

"Ακουστικές"
βαφές
(acoustic paints)

Ειδικές βαφές που προορίζονται για επιφάνειες με ηχομονωτικές ιδιότητες, καθώς δεν καταστρέφουν
την ηχοαπορροφητική τους ικανότητα. Χρησιμοποιούνται κυρίως για βαφή ακουστικών πετασμάτων
οροφής και εφαρμόζονται συνήθως με ψεκαστήρα.

Αστάρια
(primers)

Τα αστάρια είναι οικονομικά υποστρώματα, που χρησιμοποιούνται πριν από την εφαρμογή της βαφής
για να επιτευχθεί καλύτερη πρόσφυση της βαφής. Είναι ιδανικά για εξομάλυνση επιφανειών,
επιδιόρθωση φθορών, κάλυψη λεκέδων, μείωση απορροφητικότητας πορωδών επιφανειών, ενώ μπορούν
να χρησιμοποιηθούν ακόμη και σε επιφάνειες χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, για βελτίωση της
πρόσφυσης, της ομοιομορφίας και της καλυπτικότητας της βαφής. Επίσης, χρησιμοποιούνται πριν από
την επαναβαφή επιφανειών που είναι βαμμένες με διαφορετικό τύπο βαφής. Στο εμπόριο υπάρχουν
αστάρια κατάλληλα για κάθε είδος βαφής, ενώ κυκλοφορούν και οικολογικά προϊόντα, με πολύ χαμηλή
περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις και σχεδόν καθόλου οσμή.

* Πηγή: https://home.howstuﬀworks.com/home-improvement/home-diy/painting/interior-paints.htm
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Η χρήση της κατάλληλης βαφής μπορεί να διαμορφώσει την επιθυμητή ατμόσφαιρα σε ένα χώρο ανάλογα με τη λειτουργία του.

νισή τους όλο και περισσότερα πρωτοποριακά
προϊόντα, όπως αυτοκαθαριζόμενες βαφές,
βαφές που λειτουργούν ηχομονωτικά ή θερμομονωτικά, βαφές που επιδιορθώνουν τις ρωγμές ή μειώνουν τη διάβρωση, βαφές που παράγουν φως κ.ο.κ.

Επιλογή τύπου βαφής
Στο εμπόριο υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία
βαφών εσωτερικών χώρων, γεγονός που μπορεί
να κάνει την επιλογή αρκετά δύσκολη υπόθεση.
Στην πλειονότητά τους οι βαφές είναι σήμερα
υδατοδιαλυτές, αν και οι βαφές με οργανικούς
διαλύτες συνεχίζουν να παραμένουν δημοφιλείς για απαιτητικές εφαρμογές, όπως πατώματα ή γυαλιστερές ξύλινες επιφάνειες. Η επιλογή
της κατάλληλης για κάθε περίπτωση βαφής
πρέπει να γίνεται με γνώμονα τα εξής κριτήρια:
• Επιθυμητές ιδιότητες. Για την επιλογή της κατάλληλης βαφής θα πρέπει να μελετηθεί μια
σειρά παραγόντων που καθορίζουν και την
ποιότητα του επιλεγέντος προϊόντος, όπως η
ευκολία εφαρμογής, η ικανότητα πρόσφυσης,
ο χρόνος στεγνώματος, η αντοχή στο χρόνο
και στο ξεθώριασμα, η καλυπτικότητα, η αντοχή σε λεκέδες και η ευκολία καθαρισμού,
η ομοιομορφία του χρώματος και η τελική
εμφάνιση και υφή. Δεδομένου ότι η εφαρμο-

Στο εμπόριο
υπάρχουν έξυπνες
βαφές, όπως οι
αντιμικροβιακές, οι
οποίες είναι
κατάλληλες για
χώρους αυξημένης
επικινδυνότητας,
συμπεριλαμβανομένων των
νοσοκομείων,
κέντρων
προστασίας
ηλικιωμένων,
ξενοδοχείων και
χώρων μεγάλης
κίνησης. Πτέρυγα
στο νοσοκομείο
παίδων "Sheﬃeld
Children’s Hospital"
στην Αγγλία.
www.ktirio.gr
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Οι σύγχρονες
ανθεκτικές βαφές
ενός συστατικού
είναι ιδανικές
για περιβάλλοντα
με αυξημένη κίνηση,
όπως τα εστιατόρια,
καθώς απωθούν
τους λεκέδες από
την επιφάνειά τους και
αυξάνουν την αντοχή
τους στο χρόνο.

ΥΦΕΣ ΒΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Υφή

Ποσοστό
αντανάκλασης
φωτός

Περιγραφή

Εφαρμογές

Χώροι

Αντοχή

Επίπεδη

0%

Επίπεδη, μη ανακλαστική υφή,
που κρύβει τις επιφανειακές
ατέλειες.

Επιφάνειες σε χώρους μικρής
κίνησης, εσωτερικοί τοίχοι και
οροφές.

Καθιστικά,
υπνοδωμάτια,
τραπεζαρίες.

Χαμηλή - μέτρια

Ματ

1% - 4%

Υφή με πολύ χαμηλή γυαλάδα,
που κρύβει τις επιφανειακές
ατέλειες.

Επιφάνειες σε χώρους μικρής
κίνησης, εσωτερικοί τοίχοι και
οροφές.

Καθιστικά,
υπνοδωμάτια, παιδικά
δωμάτια, τραπεζαρίες.

Μέτρια

5% - 19%

Απαλή, βελούδινη υφή,
που θυμίζει την επιφάνεια
αυγού, με αντοχή στη βρομιά
και στη σκόνη.

Επιφάνειες σε χώρους μέτριας
κίνησης.

Καθιστικά,
υπνοδωμάτια, παιδικά
δωμάτια, τραπεζαρίες,
διάδρομοι.

Μέτρια

20% - 59%

Υφή μέτριας γυαλάδας,
που θυμίζει λάμψη
μαργαριταριού, με μεγάλη
αντοχή και με μεγάλη ευκολία
καθαρισμού.

Επιφάνειες σε χώρους μέτριας
προς υψηλής κίνησης,
κουφώματα, περιμετρικά
αρμοκάλυπτρα, ντουλάπια,
παντζούρια, έπιπλα.

Καθιστικά,
υπνοδωμάτια, παιδικά
δωμάτια, διάδρομοι,
κουζίνες, μπάνια.

Μέτρια - υψηλή

60% - 84%

Λαμπερή υφή με μεγάλη
αντοχή σε σκόνη,
βρομιά, φθορές και υγρασία
και με μεγάλη ευκολία
καθαρισμού.

Επιφάνειες σε χώρους υψηλής
κίνησης και σε χώρους
αυξημένης υγρασίας,
κουφώματα, περιμετρικά
αρμοκάλυπτρα, ντουλάπια,
παντζούρια, έπιπλα.

Διάδρομοι, κουζίνες,
μπάνια.

Υψηλή

85% - 100%

Πολύ γυαλιστερή υφή
που θυμίζει γυαλί,
πολύ ανθεκτική σε λεκέδες
και υγρασία και πολύ εύκολη
στον καθαρισμό.

Επιφάνειες σε χώρους υψηλής
και πολύ υψηλής κίνησης και σε
χώρους αυξημένης υγρασίας,
κουφώματα, περιμετρικά
αρμοκάλυπτρα, ντουλάπια,
παντζούρια, έπιπλα.

Κουζίνες, μπάνια.

Υψηλή

Χαμηλής γυαλάδας

Σατινέ

Ημί-γυαλιστερή

Γυαλιστερή

* Πηγή: http://www.behr.com/consumer/products/compare-interior-paint-sheens
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H χρήση ειδικών διακοσμητικών τεχνοτροπιών μπορεί να προσδώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

γή θα γίνει σε εσωτερικούς χώρους, είναι
προτιμότερο να επιλέγονται οικολογικά προϊόντα με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε
VOC ή άλλα επιβλαβή συστατικά, ώστε να
μειωθούν τυχόν επιβλαβείς συνέπειες για
τους χρήστες.
• Χώρος εφαρμογής. Ο χώρος, στον οποίο
θα εφαρμοστεί η βαφή, καθορίζει σε μεγάλο
βαθμό την επιλογή του κατάλληλου προϊόντος. Οι βαφές που προορίζονται για οικιακή
χρήση δεν είναι συνήθως κατάλληλες για εμπορικούς χώρους και χώρους με υψηλή κίνηση, όπως καταστήματα, γραφεία, νοσοκομεία,
ξενοδοχεία κτλ., στα οποία οι προκλήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες. Ακόμη, σε χώρους με
ειδικές απαιτήσεις καλό είναι να προτιμώνται
βαφές με ειδικά χαρακτηριστικά, για να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα μακράς διαρκείας,
όπως αντιμουχλικές βαφές σε χώρους με
υψηλή υγρασία, οικολογικές και ανθεκτικές σε
χώρους με παιδιά, αντιμικροβιακές σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος ή υψηλού
κινδύνου κ.ο.κ.
• Επιφάνεια και υλικό εφαρμογής. Αν και υπάρχει πληθώρα διαφορετικών τύπων βαφών, από
υδατοδιαλυτές βαφές και βερνίκια λαδιού έως
βαφές μιας στρώσης και βαφές που στεγνώνουν απευθείας, δεν υπάρχει κάποιο προϊόν

Η επιλογή της κατάλληλης βαφής εξαρτάται από το είδος της επιφάνειας, επί της οποίας θα
εφαρμοστεί, καθώς δεν υπάρχει μια βαφή που να καλύπτει τις ανάγκες όλων των διαθέσιμων υλικών.

που να καλύπτει όλες τις πιθανές περιπτώσεις.
Για να αποφευχθούν πιθανές αστοχίες, το επιλεγμένο προϊόν πρέπει να ελέγχεται σχετικά
με την καταλληλότητά του τόσο ως προς την
επιφάνεια (τοίχος, οροφή, κούφωμα, ντουλάπια, δάπεδο κτλ.), όσο και ως προς το υλικό
εφαρμογής (τούβλο, σκυρόδεμα, ξύλο, γυαλί,
γυψοσανίδα, ύφασμα κτλ.).
• Προϋπολογισμός έργου. Δεδομένου ότι το
κόστος των βαφών ποικίλλει σημαντικά, ανάλογα με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά και την
ποιότητα, η επιλογή καθορίζεται και από το
διαθέσιμο προϋπολογισμό. Πέρα από τον
υπολογισμό του εμβαδού της επιφάνειας
εφαρμογής, που θα καθορίσει και την απαιτούμενη ποσότητα, για το σωστό υπολογισμό
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αναγραφόμενη
καλυπτικότητα κάθε βαφής, αλλά και ορισμένοι άλλοι παράγοντες που πιθανόν ανεβάζουν το κόστος, όπως το έντονο ανάγλυφο ή
η μεγάλη απορροφητικότητα μιας επιφάνειας,
η ανάγκη για προετοιμασία του υποστρώματος με αστάρωμα, η ύπαρξη λεκέδων ή προηγούμενων έντονων χρωματισμών κτλ.

Επιλογή χρωματικής παλέτας
Αν και η πληθώρα χρωμάτων πολλές φορές
αποθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους, με αποτέwww.ktirio.gr
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ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΕΣ ΒΑΦΗΣ
Γεωμετρικά σχήματα

Διακοσμητικά σχήματα (στένσιλ)

Απομίμηση μαρμάρου

Περιγραφή:
Περιγραφή:
Περιγραφή:
Τεχνοτροπία αναΤεχνοτροπία αναΤεχνική απομίμηπαράστασης γεωπαράστασης διασης της εμφάνισης
μετρικών σχημάκοσμητικών σχετου μαρμάρου ή
των και μοτίβων,
δίων και μοτίβων,
άλλων φυσικών πεόπως τετραγώνων,
από πολύ απλά
τρωμάτων, όπως
τριγώνων, γραμμών,
γραμμικά σχήματα
του γρανίτη.
κύκλων, πολυγώνων
έως πολύπλοκα
Τεχνική: Περιλαμβάκτλ.
διακοσμητικά
νει χρωματισμούς σε
Τεχνική:
μοτίβα.
στρώσεις και επεξερΣχεδιάζονται με
Τεχνική: Σχεδιάγασία με ειδικές
απλή βαφή και τη
ζονται με απλή βαβούρτσες, ενώ στην
χρήση βοηθητικών
φή και τη χρήση αυτελική στρώση χρηταινιών απευθείας
τοκόλλητων σχεσιμοποιείται ένα ερστην επιφάνεια
δίων ή ειδικών
γαλείο που θυμίζει
εφαρμογής.
βουρτσών και άλφτερό και μιμείται την
Συνήθεις
λων εργαλείων με το
εμφάνιση των φλεεφαρμογές:
επιθυμητό σχέδιο.
βών του μαρμάρου.
Τοίχοι, πατώματα,
Συνήθεις
Συνήθεις
έπιπλα.
εφαρμογές:
εφαρμογές: Τοίχοι,
Βαθμός δυσκολίας: Αρκετά εύκολη τεχνική, δεν απαιτεί
Τοίχοι, πατώματα, έπιπλα, διακοσμητικές εφαρμογές.
πατώματα, έπιπλα, διακοσμητικές εφαρμογές.
ιδιαίτερες γνώσεις.
Βαθμός δυσκολίας: Σχετικά εύκολη τεχνική, δεν απαιτεί
Βαθμός δυσκολίας: Η κλασική τεχνική απαιτεί εξειδικευμέιδιαίτερες γνώσεις.
νες γνώσεις και καλλιτεχνική εφαρμογή. Στο εμπόριο έχουν
αρχίσει να κυκλοφορούν ειδικές βαφές με χρωστικές, που
δεν αναμειγνύονται μεταξύ τους και μιμούνται τις φυσικές
πέτρες, διευκολύνοντας την εφαρμογή.

Τεχνική ραβδώσεων (strié)

Απομίμηση υφής μεταξιού

Απομίμηση υφής ντένιμ (τζιν)

Περιγραφή:
Η τεχνική ραβδώσεων, που προέρχεται από τη γαλλική
λέξη ράβδωση
(strié), έχει σκοπό
να μιμηθεί την εμφάνιση ενός λεπτού
υφάσματος ή την
εμφάνιση του παλαιωμένου ξύλου.
Προσθέτει ενδιαφέρον και βάθος σε
ένα χώρο.
Τεχνική: Για να
εφαρμοστεί, χρειάζονται δύο χρώματα σε διαφορετικές
αποχρώσεις και γυαλάδες. Αρχικά πρέπει να εφαρμοστεί ένα
γυαλιστερό ή ημι-γυαλιστερό χρώμα βάσης. Αφού στεγνώσει,
εφαρμόζεται ένα δεύτερο χρώμα διαφορετικής γυαλάδας και με
κατακόρυφες πινελιές από κάτω προς τα επάνω. Τα δύο χρώματα αναμειγνύονται και σχηματίζονται οι επιθυμητές λωρίδες.
Συνήθεις εφαρμογές: Τοίχοι.
Βαθμός δυσκολίας: Μέτριας δυσκολίας τεχνική, απαιτεί κατάλληλα εργαλεία και βασικές γνώσεις για να εφαρμοστεί.

Περιγραφή:
Τεχνική που μιμείται την υφή του μεταξένιου υφάσματος, δημιουργώντας επιφάνειες με
αίσθηση πολυτέλειας, απαλότητας και
γυαλάδας.
Τεχνική: Για να
εφαρμοστεί, απαιτούνται δύο στρώσεις χρώματος,
που λειτουργούν
ως υπόστρωμα.
Αφού στεγνώσουν,
εφαρμόζεται μια
τρίτη στρώση
με ειδική γυαλιστερή βαφή και με
κατάλληλες βούρτσες διαμορφώνεται η τελική υφή.
Συνήθεις εφαρμογές: Τοίχοι.
Βαθμός δυσκολίας: Μέτριας δυσκολίας τεχνική, απαιτεί
κατάλληλα εργαλεία για να εφαρμοστεί.

Περιγραφή:
Τεχνική απομίμησης της υφής του
υφάσματος ντένιμ
(τζιν). Συνήθως
εφαρμόζεται σε
μπλε αποχρώσεις
και δημιουργεί ένα
έντονο, καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.
Τεχνική: Αρχικά
εφαρμόζεται μια
βαφή που αποτελεί
το υπόστρωμα. Κατόπιν, το επιθυμητό
χρώμα της επιφάνειας αναμειγνύεται
με ειδικό βερνίκι,
που προσδίδει τεχνητή γυαλάδα και
με τη χρήση ειδικού πινέλου σχεδιάζονται οριζόντιες και κατακόρυφες γραμμές, που μιμούνται την υφή.
Συνήθεις εφαρμογές: Τοίχοι.
Βαθμός δυσκολίας: Μέτριας δυσκολίας τεχνική, απαιτεί κατάλληλα εργαλεία για να εφαρμοστεί.

Απομίμηση τούβλων

Απομίμηση υφής σκυροδέματος

Τεχνική παλαίωσης

Περιγραφή:
Τεχνοτροπία, που
μιμείται επιφάνειες
τούβλων σε διάφορους χρωματισμούς, προσδίδοντας ένα βιομηχανικό στιλ στο
χώρο.
Τεχνική: Για να
εφαρμοστεί, συνήθως χρησιμοποιούνται κομμάτια
από συνθετικό
σφουγγάρι, τα
οποία κόβονται σε
μέγεθος και σχήμα
που θυμίζει τούβλο
και επικολλώνται σε
μια επιφάνεια, π.χ.
ξύλο. Κατόπιν, εφαρμόζεται μπογιά στο επιθυμητό χρώμα
και με τη λογική της σφραγίδας το τύπωμα μεταφέρεται
στον τοίχο. Οι λεπτομέρειες εφαρμόζονται στο τέλος με
τη βοήθεια πινέλου.
Συνήθεις εφαρμογές: Τοίχοι.
Βαθμός δυσκολίας: Αρκετά δύσκολη τεχνική, απαιτεί καλλιτεχνικές γνώσεις, για να επιτευχθεί ένα ωραίο αισθητικά
αποτέλεσμα.

Περιγραφή:
Τεχνοτροπία που
μιμείται την όψη
του εμφανούς σκυροδέματος, χαρίζοντας μια μοντέρνα αίσθηση και ένα
βιομηχανικό στιλ
στο χώρο.
Τεχνική: Αρχικά
εφαρμόζεται ένα
υπόστρωμα σε γκρι
χρώμα, το οποίο
διακόπτεται από
ανομοιόμορφες
επιφάνειες σε διάφορες αποχρώσεις, με τη βοήθεια
ενός μυστριού. Κατόπιν σχεδιάζονται
γραμμές σε περίπου ίσες αποστάσεις και εφαρμόζεται μια
πιο σκούρη απόχρωση του γκρι για να προσδώσει βάθος,
πάλι με ανομοιόμορφο τρόπο. Τα διαφορετικά επίπεδα καλύπτονται στο τέλος με το επιθυμητό γκρι χρώμα σε ελαφρώς γυαλιστερή υφή.
Συνήθεις εφαρμογές: Τοίχοι, οροφές.
Βαθμός δυσκολίας: Αρκετά δύσκολη τεχνική, απαιτεί καλλιτεχνικές γνώσεις για να επιτευχθεί ένα ωραίο αισθητικά
αποτέλεσμα.

Περιγραφή:
Η τεχνική αναπαλαίωσης εφαρμόζεται
τα τελευταία χρόνια
για να προσδώσει
παλαιωμένη εμφάνιση σε διάφορα έπιπλα, κατά κύριο λόγο
ξύλινα.
Τεχνική: Για την
εφαρμογή η επιφάνεια θα πρέπει να καθαριστεί και, αν είναι
γυαλιστερή, θα πρέπει να περαστεί με
γυαλόχαρτο, που θα
δημιουργήσει μια πιο
τραχιά υφή για καλύτερη πρόσφυση. Εν
συνεχεία εφαρμόζεται βερνίκι ειδικό για ξύλο και στα σημεία που σημειώνεται συνήθως φθορά λόγω χρόνου το βερνίκι αφαιρείται σημειακά με γυαλόχαρτο. Ανάλογα με τη βαφή, μπορεί να απαιτείται και μια τελική στρώση διάφανου βερνικιού για προστασία.
Συνήθεις εφαρμογές: Ξύλινα έπιπλα, ντουλάπια κουζίνας και
μπάνιου.
Βαθμός δυσκολίας: Αρκετά εύκολη τεχνική, δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις. Στο εμπόριο υπάρχουν ειδικά βερνίκια, όπως τα
χρώματα κιμωλίας, που κάνουν ακόμη ευκολότερη την εφαρμογή.

* Πηγές: https://www.revuu.com/decorative-paint-techniques-trends/https://www.impressiveinteriordesign.com/faux-painting-techniques-that-revamp-your-place/
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Τα σκούρα χρώματα
στη σωστή απόχρωση
μπορούν να βοηθήσουν
στη συγκέντρωση
των χρηστών.

λεσμα να καταλήγουν στο κλασικό λευκό, η επιλογή του σωστού χρωματισμού μπορεί να αναδείξει ένα χώρο ή ένα αντικείμενο, να διαμορφώσει το επιθυμητό διακοσμητικό στιλ και να
δημιουργήσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα. Η
επιλογή της κατάλληλης χρωματικής παλέτας
μπορεί να επιτευχθεί λαμβάνοντας υπόψη τις
εξής συνιστώσες:
• Λειτουργία χώρου και διάθεση. Σύμφωνα με
τη ψυχολογία, το χρώμα μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη διάθεση των χρηστών. Ανάλογα
με τη λειτουργία του χώρου, η επιλογή κατάλληλων αποχρώσεων μπορεί να παρακινήσει ή
να ηρεμήσει, να δημιουργήσει διάθεση για
κοινωνικοποίηση ή να αυξήσει την όρεξη, να
συμβάλει στη συγκέντρωση κτλ., ενώ η λανθασμένη επιλογή χρωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικά συναισθήματα, όπως ανησυχία, άγχος και υπερδιέγερση.
• Φωτισμός. Το χρώμα είναι αντανάκλαση του
φωτός, επομένως το είδος και η ποσότητα
φωτισμού σε ένα χώρο έχουν πολύ μεγάλη
σημασία για την επιλογή χρωμάτων. Ένα φωτεινό χρώμα μπορεί να είναι πολύ έντονο και
υπερβολικό σε έναν ηλιόλουστο χώρο, αλλά
πολύ ενδιαφέρον σε ένα χώρο με έμμεσο ή
τεχνητό φωτισμό.
• Μέγεθος χώρου. Το μέγεθος του χώρου σε
συνδυασμό με το φωτισμό αποτελεί άλλο ένα
κριτήριο επιλογής. Οι ανοικτές και φωτεινές
αποχρώσεις κάνουν ένα χώρο να φαίνεται
πιο μεγάλος, ενώ οι σκούρες δημιουργούν
ένα πιο ζεστό περιβάλλον.
• Πηγές έμπνευσης. Η έμπνευση για την επιλογή της χρωματικής παλέτας μπορεί να αντληθεί από ποικίλες πηγές, όπως από το

Με την τεχνική των στένσιλ, μια από τις πιο διαδεδομένες και εύκολες στην εκτέλεση τεχνοτροπίες, οι επιφάνειες μπορούν να
διακοσμηθούν με δημιουργικό τρόπο.
Από τις πιο σύγχρονες προτάσεις είναι και η διακοσμητική βαφή πατωμάτων τσιμέντου, ξύλου και λινέλαιου με γεωμετρικά ή άλλα μοτίβα.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Κατά την επιλογή της κατάλληλης υφής της βαφής πρέπει να συνυπολογίζεται η αντοχή, η ευκολία καθαρισμού, η χρήση του χώρου και
το είδος της επιφάνειας.

Διαδίκτυο και από περιοδικά, από τη φύση,
από διακοσμητικά στιλ και ιστορικές αναφορές, από έργα τέχνης και φυσικά από το προσωπικό γούστο του καθενός.
• Βοηθητικά εργαλεία. Υπάρχουν διάφορα
διαθέσιμα εργαλεία, που διευκολύνουν στην
οργάνωση ενός ενδιαφέροντος χρωματικού
πλάνου. Ο χρωματικός τροχός, ένα απλό αλλά εύχρηστο εργαλείο, που βοηθάει στην επιλογή σωστών συνδυασμών, καθώς και διάφορες εφαρμογές στον υπολογιστή ή στο κινητό τηλέφωνο απλοποιούν ακόμη περισσότερο τη διαδικασία.
• Συσχετισμός χρωμάτων. Τα χρώματα ενός
χώρου αλλά και συνολικά ενός κτιρίου πρέπει
να συσχετίζονται μεταξύ τους. Αν στο χώρο
υπάρχουν ήδη βαμμένες επιφάνειες ή επιπλώσεις και άλλα στοιχεία, που δεν θα ανανεωθούν, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά
την επιλογή χρωμάτων.
• Χρήση τεχνοτροπιών. Σε μεγάλες επίπεδες
επιφάνειες η χρήση ειδικών διακοσμητικών
τεχνοτροπιών μπορεί να προσδώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στο εμπόριο υπάρχουν κατάλληλες βαφές και εργαλεία, πολύ πιο εύχρηστα σε σύγκριση με το παρελθόν, που
βοηθούν στην απομίμηση υφών και υλικών,
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στη δημιουργία γεωμετρικών η άλλων μοτίβων, στην τεχνητή παλαίωση επιφανειών κτλ.
• Δοκιμή βαφής. Η αγορά δειγμάτων και η δοκιμή στην επιφάνεια πριν από την τελική εφαρμογή είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, που δεν
πρέπει ποτέ να παραλείπεται. Με τη δοκιμή,
πέρα από την απόχρωση, που πολλές φορές
διαφέρει από του δειγματολογίου, μπορεί να
ελεγχθεί και η πρόσφυση στην επιφάνεια, η
ποιότητα και η καλυπτικότητα της βαφής.

Επιλογή υφής
Οι σύγχρονες βαφές διατίθενται σε πληθώρα
διαφορετικών υφών (ματ, σατινέ, ημι-γυαλιστερή, γυαλιστερή κτλ.), που επηρεάζουν τόσο την
εμφάνιση, όσο και την αντοχή της βαφής. Σε γενικές γραμμές οι πιο γυαλιστερές βαφές περιέχουν περισσότερη ποσότητα ρητίνης με αποτέλεσμα να είναι πιο ανθεκτικές και πιο εύκολες
στον καθαρισμό. Παρ’ όλα αυτά, καθώς αντανακλούν περισσότερο φως, τόσο πιο αισθητές γίνονται οι ατέλειες των επιφανειών. Ακόμη, για να
αυξηθεί η γυαλάδα μιας βαφής, μειώνεται η ποσότητα χρωστικής, και ως εκ τούτου όσο πιο
γυαλιστερή είναι μια βαφή, τόσο πιο πολλές
στρώσεις απαιτούνται κατά την εφαρμογή, για
να επιτευχθεί το επιθυμητό χρώμα.
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