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12. Який метод роботи по закріпленню при характерних 

пошкодженнях: лущення фарбового шару, відставання ґрунту 

від основи, покривний шар старий? 

 

13. Який метод роботи по закріпленню при характерних 

пошкодженнях: твердий кракелюр з піднятими краями покриває 

всю поверхню? 

12. Який метод роботи по закріпленню при характерних 

пошкодженнях: лущення фарбового шару, розпушений ґрунт 

має здуття, покривний шар старий? 

 

13. Який метод роботи по закріпленню при характерних 

пошкодженнях:фарбовий шар і ґрунт відстають від дерев'яної 

основи у виглядіді невеликих здуттів. Паволока відсутня. 

Старий покривний шар? 

 

14. Який метод роботи по закріпленню при характерних 

пошкодженнях: ґрунт, крейдової або гіпсовий, лежить на основі 

без паволоки, відкриті здуття розташовані уздовж дошок основи; 

ґрунт, що втратив міцність, стягнуть верхнім покривним і 

фарбовим шаром; скручування всіх шарів у трубки, сильне 

поразка цвіллю? 

 

15. Який метод роботи по закріпленню при характерних 

пошкодженнях: на дерев'яній основі присутня паволока; відкриті 

здуття ґрунту, фрагменти ґрунту уздовж вершини здуття цілком 

відокремилися й упали на дно здуття, маються їхні зсуви і 

скупчування в одному місці? 

 

16. Який метод роботи по закріпленню при характерних 

пошкодженнях: на дерев'яній основі присутня паволока; відкриті 

здуття ґрунту, один із країв здуття обвалився під інший; 

покриття і фарбовий шар не мають шелушінь ? 

 

17. Який метод роботи по закріпленню при характерних 

пошкодженнях: різні ушкодження фарбового  шару, ґрунту й 

основи, старий покривний шар; паволока відстала від основи? 
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Контрольні питання 

1. В яких випадках необхідно використовувати профілактичне 

заклеювання? 

2  Які материали і інструменти використовують  при 

профілактичному заклеюванні? 

 

3. Осномні правила яких потрібно дотримуватись при виконанні  

профілактичних заклеювань. 

5. Перелік основних пошкоджень фарбового шару і грунту. 

 6. Оновні методи роботи при виконанні профілактичних 

заклеювань при наявності паволоки.  

7. Яких умов необхідно дотримуватись при профілактичних 

заклеюваннях? .  

 

8. Який метод роботи по закріпленню при характер 

пошкодженнях: лущення на невеликих ділянках фарбового шару 

або окремі здуття (1-2 мм), що супроводжують піднятий 

кракелюр: покривний шар старий?    

   

9. Який метод роботи по закріпленню при характер 

пошкодженнях:: лущення фарбового шару у вигляді невеликих 

(1-2 мм) подовжніх здуть; старий покривний шар відсутній, 

новий - у вигляді тонкого шару сучасного- реставраційного 

лаку? 

 

10. Який метод роботи по закріпленню при характер 

пошкодженнях:: лущення фарбового шару невеликими 

фрагментами по всій поверхні, причому краю кожного 

фрагмента піднятий; ґрунт розпушений, пористий, частково 

розпилений (результат цвілевої і бактеріальної поразки 

сполучного); покривний шар старий? 

 

11. Який метод роботи по закріпленню при характер 

пошкодженнях: той же, що й у попередньому випадку, але 

паволока відстає від основи; ґрунт нанесений товстим шаром (до 

4 мм), розміри твору невеликі? 
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