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 تزئینات داخلی

  کاغذي دیوارپوش

ایدة اولیه پوشش دیوارها با کاغذ . کاغذ دیواري یکی از سنتی ترین پوشش ها جهت تزیین فضاي داخلی است

دیوار کوب بر روي دیوارهاي سنگی همچنین در قرون وسطی پرده هاي . دیواري توسط چینی ها مطرح گردید

با ورود روش هاي . بعدها مردم از پارچۀ ساده براي پوشش دیوارها استفاده کردند. قلعه ها آویزان می شدند

این ، تهیه کاغذ دیواري در کشورهاي اروپایی و گسترش آن در سایر کشورها و افزایش تقاضاي کاغذ دیواري

  .اخلی فضا مبدل گشتمحصول به عنصري اصلی در تزیینات د

الیه رویی به عنوان یک . کاغذ دیواري از یک رویه چاپی چسبیده شده بر روي الیه آستري تشکیل شده است

مزایاي پوشش کاغذ دیواري را می . سطح تزیینی عمل کرده و به صورت عمودي بر روي دیوار قرار می گیرد

. نام برد فضا به تزیینی و زیبا نمودي ◌ٔطح و ارائهتوان فراهم آوردن دوام تا قابلیت پنهان کردن نواقص س

پوشش . پوشش کاغذ دیواري در فضاهاي داخلی مسکونی بیشتر براي تقویت حس فضایی به کار می رود

.سانتی متري در بازار عرضه می شوند 70و  50 کاغذي به عرض هاي

 مزایاي پوشش کاغذي:

ه صورت تأثیرگذار در محیط ها و دکوراسیون هاي سنتی و کاغذ دیواري را می توان همراه با مواد دیگر ب 

معاصر به کار برد.

 .ترك ها و عیب هاي دیوار را پوشش می دهد

 .به گرم تر شدن ساختمان در زمستان کمک می کند
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ابتدا باید در آن قسمت باکمک یک ، زیر قسمتی از کاغذ دیواري حباب هوا وجود دارداگر مشاهده کردید  -8

سپس . دوبرش به شکل ضربدر ایجاد کنید و به آرامی کاغذ دیواري را از قسمت برش خورده برگردانید، کاتر

ی و با دقت مقداري چسب بر دیوار زیرین کاغذ دیواري بمالید و به آرام، با استفاده از یک قلم موي کوچک

کاغذ دیواري برگردانده شده را سر جاي خود روي دیوار بخوابانید تا بچسبد.

به این ، ـ اگر پس از نصب کاغذ دیواري مشاهده گردید که یک قسمت از کاغذ دیواري صدمه دیده است9

اري اضافه سپس از کاغذ دیو. طریق عمل کنید ابتدا با دقت قسمت آسیب دیده را از کاغذ دیواري جدا کنید

سپس ، قسمتی را ببرید که طرح وً الگوي روي آن با قسمتی که جدا کرده اید مشابه است، اي که باقی مانده

  دقیقا همان قسمت که جدا کرده اید بچسبانید.، پشت آن را آغشته به چسب کنید و با دقت

  کاغذي سقف پوشش

روي  ایجاد پوشش کاغذي. داخلی خانه استاستفاده از پوشش کاغذي یک روش متعارف براي تزیین فضاهاي 

پوشش سقفکاغذي ، یک جایگزین بسیار خوب براي سقف خانه ها. سقف یک ایدة بسیار محبوب و جدید است

پوشش سقف کاغذي معموالً به رنگ سفید گچی است و طرح هاي برجسته اي دارد که نقش و نگار . است

کاغذي به مراتب از رنگ کردن سقف ساده تر است و  نصب پوشش سقف. مالیمی را در خود جاي داده است

  به سرعت و بدون جابه جایی لوازم اتاق انجام می شود.

 سقف  اندازه گیري

یا به نقشه هاي اجرایی ساختمان مراجعه نموده و ، براي اندازه گیري سقف به منظور اجراي پوشش کاغذي 

سپس موانعی مانند تیرهاي . کروکی از فضا تهیه می کنیمیا فضاي کف اتاق مورد نظر را اندازه گیري نموده و 

.ابزار و دیگر موانع سقف را مشخص نموده و از ابعاد کلی سقف کم می کنیم، رابیتس کاري ها، نمایان سقف 
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مساحت به دست آمده . مساحتی را که هر رول کاغذي پوشش می دهد را از فروشنده کاغذ جویا می شویم

عدد به دست آمده را به باال گرد می کنیم . ت یک رول کاغذ دیواري تقسیم می کنیمبراي سقف را بر مساح

به طوري که یک عدد صحیح به دست می آید.

  کارگاه آماده سازي

 ابزار و تجهیزات مورد نیاز براي اجراي پوشش سقف کاغذي همانند دیوار پوشش کاغذي می باشد با این تفاوت

به نردبان و سکو در تمام طول اجرا و همچنین رولر با ، تفاع انجام می شودکه چون تمامی مراحل کار در ار

  .بلند به منظور پرداخت راحت تر کار نیازمند هستید دسته

  تأسیسات و کار بستر کنترل

معایب موجود در سقف شامل موج دار بودن . سقف قبل از اجراي پوشش کاغذي نیاز به کنترل و بررسی دارد

به این عوامل پیش از زیرسازي باید توجه کرد و براي . وبت در سقف و طبله کردن استرط، ترك سقف، سقف

همچنین تطبیق ابعاد فضا با نقشه هاي ، هرسطحی به اعمال عملیات زیرسازي مناسب با آن سطح اقدام نمود

بل از کلیۀ تجهیزات برقی و مکانیکی ق. اجرایی عملیات دیگري است که در مرحلۀ نخست انجام می گیرد

تا بستر مناسبی براي اجراي پوشش فراهم گردد.، عملیات اجراي پوشش سقف کاغذي را باید جمع آوري نمود

 مصالح زیرسازي و روش اجراي آن 

  .مصالح مورد نیاز براي زیرسازي پوشش کاغذي متناسب با نوع عیب هاي سقف متفاوت است

دن منشأ رطوبت ضروري است و باید صبر کنید تا بر طرف کر، چنانچه بخشی از سطح نم دار باشد رطوبت:

آنقسمت کامالً خشک شود؛

باید یک دست روغن ، اگر سقف ها تا به حال نقاشی نشده اند و پوشش دیوار گچ خام است سقف گچی: 

روي سطح اجرا شود. )روغن الیف(پرایمر 
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.با گچ یا بتونه اصالح کرد تمامی این عیوب را باید، ترك و ناصافی: پیش از اجرا، شکستگی، سوراخ 

یک ، تمام سطح سقف را با محلول رقیقی از چسب کاغذ دیواري و کمی سریش، پس از برطرف نمودن عیوب

این کار باعث می شود تا گرد و غبار روي سقف با چسب . دست چسب می زنیم و صبر می کنیم تا خشک شود

  .پوشش کاغذي محکم به سقف بچسبد، خشک شود و پس از نصب

.حتماً اطمینان حاصل کنید که برق همۀ سیستم هاي الکتریکی موجود در سقف قطع باشد

  سیم هاي لخت را حتماً با نوار چسب مخصوص بپوشانید.

  مقدار و نوع مصالح اجراي پوشش سقف کاغذي

آب و ، مصالح مورد نیاز براي نصب پوشش سقف کاغذي از دو جزء چسباننده: شامل چسب کاغذ دیواري

مرحله نخست محاسبۀ مقدار پوشش کاغذي است که در صفحات . صرپوشش دهنده پوشش کاغذي می باشدعن

حجم و شرایط ، مقدار چسب مورد نیار براي پوشش کاغذي متناسب با مساحت مورد پوشش. پیشینبیان شد

که پوشش اطمینان حاصل کنید . مصرف چسب تهیه شده می باشد که کارخانه سازنده آن را بیان می نماید

، پوشش کاغذي سنگین براي شما در مواقع نصب. کاغذي خریداري شده بیش از حد سنگین و یا سبک نباشد

پوشش سبک هم موقع نصب ممکن است پاره شود.. جلوي حرکت راحت را گرفته و چندان قابل کنترل نیست

فه جویی داشته باشید.موقع تعیین مقدار مصالح و تهیۀ آنها براي اجراي پوشش سقف کاغذي دقت و صر

  برش و نصب پوشش سقف کاغذي

با مداد بر روي پوشش کاغذي عالمت بزنید و عرض هر قسمت از پوشش کاغذي  ـ ایجاد محدوده برش:1

سانتی متر کم کنید. 80/5را از 

اگر پوشش کاغذي شما مربع یا . سانتی متر جمع کنید 26/7طول سقف را اندازه بگیرید و با  ـ برش:2

طیل کامل نیست شما نیاز به این اندازه گیري دارید.مست
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  نقاشی و رنگ آمیزي دیوار و سقف

 انتخاب نوع رنگ

دقت شود که آستر و رویه رنگ از یک کارخانه تهیه . رنگ مصرفی باید سطح مورد نظر را کامالً پوشش دهد

همواره . شدن رنگ جلوگیري کندبرخوردار بوده و از پوست سوسماري کشسانشود تا هر دو از یک ضریب 

تاریخ مصرف و عالمت استاندارد کاال ، دقت کنید که رنگ خریداري شده داراي کد. رنگ درجه یک تهیه کنید

  . همچنین زیرسازي مناسب براي اجراي ورق نقره نیز رنگ هاي آکریلیک یا رنگ روغن می باشد.باشد

 را مل و چوب چسب، ها شرکت برخی. است شده تشکیل تیتان باالیی درصد از معموالً ، رنگ :رنگ ساختار

 وجود تیتان گرم یک حداقل باید رنگ کیلوگرم هر در. کاهد می رنگ کیفیت از که کنند می مخلوط رنگ با

باشد داشته

قابل شست وشو است ولی به . عطر خوشی دارد و بین انگشتان شصت و میانه کش می آید رنگ پالستیک:

، ضد آب شده ، بعد از خشک شدن، در عین حال که با آب رقیق می شود. خوبی رنگ روغنی تمیز نمی شود

  ورقه و پوسته می شود.، البته اگر رطوبت محیط زیاد باشد. شسته و حل نمی شوند

قدرت پوشش بسیار خوب و کامال هاي آکریلیک با آب بر اساس رزینیک رنگ امولسیونی پایه: اکریلیکرنگ 

هاي  اکریلیک محلول در آب نسل جدیدي از رنگ رنگ. قابل شستشو براي استفاده در سطوح داخلی است

مواد شیمیایی و بوي نامطبوع ، با محیط زیست بوده و فاقد حالل (تینر) سازگار محصول این ساختمان است

این محصول قابلیت . جه قابلیت اجراي سریع را داردشود و در نتیاکریلیت به سرعت خشک می. باشدمی

صفحات کناف .توصیه ، گچی، تمام سطوح از جمله سیمانی. مخلوط شدن با مادر رنگهاي اکریلیک را نیز دارد

  :اکریلیک رنگ مشخصات. میشود این رنگ را برروي سطوح بیرون ساختمان استفاده ننمایید

مقاومت و ش)؛ ماوراء بنف( مقاوم در مقابل اشعه نور خورشید یا؛ قدرت پوشش بسیار خوب و غلظت باال

-35دماي مناسب جهت رنگ آمیزي با رنگ اکریلیک ؛ دوام باال در برابر شرایط محیطی و انعطاف پذیري باال

مقاوم در برابر  ؛سرعت خشک شدن باال؛ دوستدار محیط زیست و سالمت انسان؛ درجه سانتیگراد است10

حالل در آب؛ ضخامت باال پس از خشک شدن؛ انگی قابلیت شستشویی صد در صدشوینده هاي خ

رنگ اکریلیک را با آب به میزان مناسب و متناسب با ابزاري که قرار ، بعد از تمییز کردن سطح خارجی کار 

پخش  استفاده شود رقیق کرد و برروي سطح با قلم مو یا غلتک اجرا می نماییم .دقت کنید که آب زیاد باعث

.بلورهاي ریز در رنگ می شود شدن رنگ و ایجاد

سقف ها را نیز عالوه بر دیوارها باید ، در مکان هاي مرطوب . با تینر روغنی رقیق می شود رنگ روغنی:

خاصیت پوشانندگی بسیار خوبی . پاك و تمیز می شود، به راحتی با دستمال پارچه اي نمناك. روغنی کرد

دیر خشک می شود و در قوطی به صورت . برخوردار بوده و شفاف و درخشنده است دارد و از انعطاف زیادي

مایع عرضه می شود.
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  حالل هاي رنگ

میزان اختالط تینر با رنگ به غلظت . براي رقیق نمودن رنگ هاي روغنی استفاده می شود ـ تینر روغنی:1

درصد وزن  20تا  15 به مقدار. دارد ابزار اجراي رنگ و شرایط آب و هوایی ارتباط، سطح مورد نظر، رنگ 

.به آن تینر اضافه می کنند تا رنگ براي استفاده مناسب شود، رنگ

  

  آماده سازي کارگاه

پالستیک و نظایر آن بپوشانیم ، قبل از رنگ آمیزي باید کلیه اسباب و اثاثیه موجود در اتاق را به وسیله پارچه

لوسترها ، پنجره ها، میزها، پوشاندن صندلی ها.دیدن آنها نگردد تا لکه و ترشحات ناخواسته رنگ موجب صدمه

و جمع نمودن تابلوها و جدا نمودن کلیه دستگیره ها )یراق متصل به لوازم چوبی( و کلید ها و پریزها و لوازم 

.تزیینی در و پنجره به شما کمک خواهد نمود تا در حین رنگ کردن از لک شدن آنها جلوگیري نمایید

تا دور کلید ها و پریزها و ابزار و تجهیزاتی که قابلیت جدا شدن از دیوار را ندارند باید به وسیله چسب دور  

کاغذي پوشش داده شود.

  رولوه فضا
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.اندازه گیري خاص و دقیق اهمیت ویژه اي دارد، هنگامی که اجراي تزیینات معماري داخلی مطرح می شود

اندازه  ورد یک کار رنگ فضاي داخلی مهم آن است بدانید که چگونهبراي اندازه گیري دقیق در هنگام برآ

زمان ، زمان اجرا، تا شاخص هاي مهم رنگ آمیزي مانند مقدار کار، گیري دیوار خود را به درستی انجام دهید

هزینۀ پایانی ، اندازه گیري دقیق فضاي مورد اجرا. مقدار دستمزد و مانند آن را پاسخ دهید، خشک شدن رنگ

کارفرما را تعیین می کند.

  کنترل و آماده سازي زیرسازي

 ویژگی دیوار و سقف مبنا مناسب براي اجرا 

تمام سطوح را کامالً . قبل از شروع عملیات رنگ آمیزي باید نوع رنگ آمیزي و ابزار مورد نیاز آن مشخص شود

سطح آماده براي . داشته باشند به صورتی که براي پذیرفتن رنگ شرایط مناسبی، خشک و آماده نمود، تمیز

ترد و شکننده نباشد و حتی االمکان به شرایط ثابت و پایداري ، خشک و سفت بوده، رنگ کاري باید تمیز

از . این سطح باید چنان صاف و نرم باشد که بتوان سطح نهایی رنگ شدة مناسبی به دست آورد. رسیده باشد

ید اطمینان حاصل نمایید.شاقولی بودن سطوح نیز قبل از رنگ کاري با

، آجري ، فلزي، چوبی، بتنی، سطوح در رنگ آمیزي داراي انواع متفاوتی هستند که شامل سطوح گچی

  و غیره می باشد.، پالستیکی 

این ماده براي زیرسازي سطح دیوار و سقف مورد استفاده قرار می گیرد و سطح را براي پذیرش  روغن الیف:

سازد.آماده می  رنگ آمیزيچسب 

 بررسی زیر کار و عوارض و تأسیسات احتمالی
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چنانچه دیوار . صاف و عاري از هرگونه لکۀ چربی باشد، دیوارها و سقف ها قبل از رنگ آمیزي باید کامالً تمیز

و سقف با کاغذ دیواري پوشیده شده باشند براي رنگ کردن و یا نصب مجدد کاغذ دیواري باید از مواد جدا 

.اشتن کاغذ دیواري هاي قدیمی استفاده نماییمکننده براي برد

شاقولی نبودن و موج دار ، رطوبت، همچنین دیوارها و سقف ها باید از نظر ساختاري مانند ترك هاي عمیق

.بودن و سایر عیب ها بررسی شود و نسبت به برطرف نمودن آن اقدام نمود

مکانیکی که در اجراي رنگ آمیزي دیوار ایجاد دیوار و سقف باید از وجود عوارض و تجهیزات الکتریکی و 

  .بررسی شود و در صورت امکان آنها را جابجا نمود یا با چسب کاغذي پوشاند، اشکال می کنند

  زیرسازي اجراي

دوام و ماندگاري ، و هموار نمودن دیوار و سقف قبل از آستر زدن آن صاف، سنباده کشیدن، تمیز کردن، شستن

کلیه آسیب دیدگی هاي آن را تعمیر ، قبل از هر کاري دیوار را بازبینی کرده.تضمین می کندو زیبایی کار را 

  .و لکه هاي موجود را پاك کنید

 نیاز. باشد نمی ممکن بتونه با آن نمودن برطرف امکان، باشد موج داراي دیوارها و ها سقف که صورتی در

است

  شود آماده آمیزي رنگ اجراي براي یکنواخت و صاف سطحی و شده کاري گچ کامل طور به سطح

 مواد اولیه بتونه 

  ولی نرم تر از آن است و به صورت بسته هاي آماده در بازار عرضه می شود؛، مانند سیمان سفید مِل:

  قبل از اضافه کردن رنگ به مِل افزوده می شود؛ روغن بتونه:

ن آن می شود.روغن زیادي باعث کاهش شفافیت دیوار و تأخیر در خشک شد
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  دیوارپوش پارچه اي تزیینی

، تزیینی مهم بسیار عناصر از دیگر یکی، واردی پوشش ویژة هاي دیواري کاغذ و مختلف هاي رنگ بر عالوه

 فضاهاي در، طرح و اولیه مواد، رنگ در تنوع با تزیینی اي پارچه هاي دیوارپوش. است اي پارچه دیوارپوش

 جداگانه هاي قطعه صورت به ها دیوارپوش. شود می اجرا فضاها سایر و ها هتل، مسکونی منازل مختلف

 دیواري پارچۀ، دیوار تزیینی پوشش یگرد عنصر. شوند می نصب دیوار يرو یکدیگر کنار در و شده ساخته

 بوده مختلف فضاهاي تزیینی عناصر از نیز پرده. شود می چسبیده دیوار روي دیواري کاغذ مانند که است

 پنجره طریق از نور همچنین و گرما و سرما خروج و ورود از، جداکنندگی و تزیینی نقش بر عالوه که

  .می جلوگیري

  تزیینی دیوارپوش هاي

  

 دیوارپوش پارچه اي

با این وجود چون به طور معمول تمام دیوارهاي یک . کاربرد این عنصر تزیینی هنوز کامالً فراگیر نشده است

، رنگ و نوع جنس پارچه، تنوع بسیار در طرح. می تواند مقرون به صرفه باشد، فضا را با آن پوشش نمی دهند

یوارپوش هاي پارچه اي شده است و ساخت و نصب آن نیز نسبتا آسان زمینه ساز تنوع فوق العاده اي در د
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هتل هاي لوکس هستند که محیطی بسیار دلپذیر را ، بیشترین مشتري هاي دیوارپوش هاي پارچه اي. است

برايً میهمانان خود فراهم می آورند؛ و البته در منازل مسکونی و سالن جلسات نیز کاربرد دارد.

زیر  چه اي را می توان از نظرهاي مختلف تقسیم بندي کرد که می توانید آن را در نموداردیوار پوش هاي پار

مشاهدهکنید:

  

دیوارپوش هاي پارچه اي را می توان خیلی ساده ساخت؛ یعنی کافی است یک پوشش پارچه اي روي یک 

از فوم یا اسفنج می توان آن  با الیه اي. قاب چوبی کشید و آن را به دیوار آویخت و فضا را با آن تزیین نمود

، همین طور می توان با توجه به نوع کاربري. را مانند مبل رویه کوبی کرد تا پوششی ضخیم تر به وجود آورد

. آن را عایق صدا ساخت به صورتی که از صفحات آکوستیک استفاده کرده و روي آن را با پارچه پوشش داد

پوشش روي . صورت می گیرد، باید هزینه شود ینکه چه مقدار بودجهتمام اینها با توجه به سفارش مشتري و ا

طرح آن ساده باشد یا ، ساده به کار رود یا لمسه کوبی شود، آن می تواند چرم طبیعی باشد یا مصنوعی

تمامی اینها گسترة وسیعی از تنوع . ..، در سالن اجتماعات به کار رود یا در اتاق خواب و، کالسیک و یا اسپورت

به دنبال دارد. را


