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Mākslīgais /imitētais/ marmors. Receptūras . 

1) Pamatnes sagatavošana: 

Vispirms mums ir nepieciešams izveidot vienmērīgu slāni- (apdares slāni no ģipša), 

kas sastāv no kaļķa (dzēstiem dedzinātiem vai dzēstajiem kaļķiem) ar smalku inertu 

(piemēram, smiltīm vai smalkgraudaina marmora) pulveri. Apmetējs  apstrādā ar marmora 

pulveri, ar vēl smalkāku graudu lielumu, līdzīgi kā  00 (smalkajiem) miltiem, izmanto tikai 

dažu milimetru biezumu, lai panāktu  turpmāku galīgo masas izlīdzināšanos.  

Pamatnes plīvura javas sagatavošanu var veikt  2 veidos sajaucot šādas 

sastāvdaļas:  

• 1.risinājums 

 1: 2,5 daļas kaļķa, 

 2 daļas marmora pulvera ar granulometriju līdzīgu smalku graudu 

smilšu sastāvam,  

1 daļa smilšu   

vai 

 2.risinājums: 

 2 daļas kaļķa,  

4 daļas marmora pulvera, 

un pievieno nepieciešamo ūdens daudzumu.  

 

Bāzes apmetums ir jāgatavo  no dzēstiem kaļķiem.  

To uzklāj ar "amerikāņu" ķelli un ar “sparviero” špakteļlāpstiņu un pēc tam būtu  

jāveic tekstūras/faktūras/ veidošana vai jāstrādā ar gala špakteļlāpstiņu.  

Lietojot ļoti smalku inertu materiālu, ir būtiski palielināt saistvielu, lai  to izlīdzinātu. 

Apmetums, kas sastāv no:  

• 1 daļa dzēstie kaļķi vai hidratēts kaļķis,  

 1 daļa ļoti smalks marmora pulveris,  

 ūdens. 
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Izlīdzināšanas pārklājums tiek sadalīts divās vai vairākās kārtās ar biezumu līdz 

milimetra desmitdaļai, un būtu jāpiemēro viegls(slacked) kaļķu apmetums ar 

špakteļlāpstiņu vai skrāpi.  

1) MĀKSLĪGĀ MARMORA  IZVEIDE IZMANTOJOT “Fresco “tehniku, -

tehnisko pāņēmienu: 

• Izmantojiet maskēšanas lentu (kas nav garāka par piespaudēm), lai atzīmētu 

robežas apgabalu gleznošanai/zīmējumam  

• Sagatavojiet nepieciešamās krāsas:  

vienu bāzes un citas   atbilstoši  pieskaņotas attiecīgā marmora veida  nokrāsai un 

marmora lāsumu svēdrojumam/stiegrojumam; bāzes krāsu var iegūt, izmantojot inertu, 

piemēram, krāsainu marmora pulveri  (iegūts no krāsaina marmora!). 
Netīri  melnā krāsas kaļķi, kas pretojas sārmainumam, parasti izmanto krāsās. 

Piemēram:  
Dzeltenās: 

-viegls okers  
-zeltainais- Gold okers  
-dabiskais Sienna  
Sarkanās: 
 – dzelzs oksīds  

-rosso inglese Scuro  
-terra di Treviso  
-terra di Pozzuoli  
-dzelzs peroksīds (Indijas sarkans)  
-visas „sadedzina” ochers, tostarp dabas „Sienna”  
Brūnās: 
 umber  
-burnt umber 
Zaļās: 
-hroma oksīds  
-kobalta zaļa  
-Veronese -Zaļa zeme  
-emerald  
Zilās: -kobalta zils  
-ultramarine  
Melnās: Melnā ziloņkaula  
-Melnā vine  
-Melnā mangāna 
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Pulvermi vajadzētu būt slapjam, jau dienu iepriekš pievieno mazliet ūdens un labi 
izmaisa. 

 Oksīdi un akrila krāsas arī var izmantot, bet tradicionālā formula iesaka izmantot 
dabisko pulveri. 

pamatkrāsa būtu  jāsadala vairākās kārtās: noklājot kārtu ar vidēja izmēra otu, 
kamēr tā vēl ir mitra, tai būtu jābūt izgatavotai no krāsas, kas ir izplatītas marmora 
veidiem atbilstošas, un var izskatīties dūmakainas vai aizplīvurotas, ar vairāku toņu vai 
krāsu gammu.  

Sūkļi un lupatas tiek izmantoti, lai maisījuma krāsu varētu sajaukt…izkliedēt uz 
dotās virsmas, kamēr tā vēl ir svaiga.  

 Dažādas izmēra un formas sukas tiek izmantotas, lai veiktu marmora 
dzīslojuma/svēdrojuma līniju  izveidi, kad pamata bāze ir sausa. Sākt ar vienu krāsu un tad 
vēl nākamo, lai tās saaužas un pārklājas, veidojot pēc iespējas reālistiskāku lāsumainā 
marmora modeli. Katram krāsa klājumam jābūt sausai pirms pievienojiet vēl vienu. Vairāk 
izsmalcinātas „dzīslas” var izveidot ar mitru nelielu plakanu otu pārvelkot svaigi uzklāto 
kārtu. 

Piemēri dažām krāsu kombinācijām:  

Giallo di Siena Marmors (bāzes krāsas: balta, okera, melna)  

Verde St Denis Marmors (bāzes krāsas: balta, melna, umbra, zaļa)  

Sūkļi tiek izmantoti, lai radītu divu toņu pārklātjuma kristāla efektu, ja 

marmora šķirnei  nav dzīslojuma, piemēram, attiecībā uz porfīru. Bāzes 

krāsas: dzelzs oksīds, balta, melna.  

Gaišā krāsa un unificēts kaļķakmens tiek izmantots, lai izveidotu travertīna 

marmoru. Pamats ir izgatavots ar pārklāšanu un ar sūkli uzklāta otrais,- ar 

nokrāsu tādā pašā krāsā. Pēc tam, kad sausa nedaudz tumšākā krāsu, uzklāj 

ar otu horizontāliem, bet neregulāriem triepieniem svītrojumu, tas ir nedaudz 

atvieglots darbs, izmantojot arī sūkli. Pēc pāris stundām, izmantojiet mazo 

suku, lai pieskaroties tumšākām zonām, modelētu/imitētu  tipiskākus 

caurumus un tad lielākos veidojumus ir iespējams dizainēt ar rokām.  

Bāzes krāsas: balta, melna, umbra. 

Sausais paņēmiens  

Ja jums nav iespējams  izmantot svaigu pamatklājumu, jūs variet izmantot kaļķa 

izcelsmes krāsas. Tādas tagad pārdod tirgū jau sajauktas un gatavas lietošanai.  

Rīkojieties šādi sagatavojot kaļķa izcelsmes krāsas ar rokām:  

 Sagatavojiet "kaļķa pienu", kas sastāv no  1 daļas dzēsto kaļķu  un 10 daļām ūdens  

 Ļaujiet tai iedarboties uz 48 stundām, un tad sifonējiet  
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 Atšķaidiet dabīgo augsnes izcelsmes pigmentu ar kaļķu pienu dubultā ūdens daudzumā 

un pēc tam filtrējiet to; pigmenta daudzums nedrīkst būt lielāks par 10% no kaļķu piena 

piena  apjoma, lai saglabātu krāsas viskozitāti 

 Veidojiet maisījumi precīzi  

 Turiet burkas hermētiski  cieši noslēgtas, un pārliecinieties, lai būtu sagatavots 

pietiekami daudz krāsas, lai pabeigtu visu darbus plānotā apjomā! 

Pulēšanas paņēmiens  

Lai pulētu un aizsargātu darbu, izmantojot otu uzklājiet kārtu Marseļas ziepju 

(izšķīdinātas siltā ūdenī) vai vasku (1 daļa) ar Marseļas ziepēm (2 daļas - izšķīdināti siltā 

ūdenī), kad glezna ir pilnīgi sausa! 

Pēc tam, kad sauss, berzējiet ar drāniņu vai siltu gludekli (max 45 ° C, kā nedeg 

vaska daļa/ziepes) pulēto virsmu. Gludeklis jātīra katru reizi! 

“SGRAFFITO “APMETUMA METODE  

1) Samitrina  (ar ūdeni) otro javas (arriccio) slāni, kas sastāv no smiltīm un kaļķa. Uztriepj 

uz pamatnes, kas sastāv no:  

• Vienas daļas dzēsto kaļķu un divām daļām smalkas smilts + krāsa (parasti tumši 

pelēka vai sadedzināta brūna).Krāsa nedrīkst būt biezāka par 10% no pamata 

uzklājuma.  

2) Pēc tam, kad šis slānis no ģipša ir sasniedzis pareizo konsistenci (pirkstam 

vajadzētu atstāt nelielu iespaidu, kad nospiests viegli uz apmetuma), jūs variet 

izmantot otu, lai uzklātu 2-3 slāņus kaļķu piena.  

3) Tagad jūs varat projicēt zimējuma dizainu uz šīs virsmas. Vienkāršos gadījumos, 

ieberzējot plānas līnijas, iemērcot otu pulverveida krāsā; vai arī jūs variet lietot 

spolvero spilventiņu, kad caur punktētajiem caurumiem izveido  dizaina kontūru un 

pēc tam apkaisa krāsainu pulveri... pa caurumiem, lai parādītu zīmējuma līnijas uz 

apmetuma.  

4) Ar pareizajiem instrumentiem, izveidot robežas dizainam- zīmējumam  

5) Izskrāpēt  prom virsējo gaišo krāsas slāni tajās vietās, kas ir jāparāda tumšā 

krāsā. Tāpat ir iespējams saskrāpēt vieglāk vai dziļāk, lai ir vairāk redzamas krāsu 

nokrāsas, nianses. 


