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Návod - Jak vymalovat interiér
Krok po kroku
1. Krok
Jak barvy působí: Cíleným výběrem barevného odstínu
stěn můžete místnosti opticky změnit. Světlé, studené
barevné odstíny, jako např. světle modrá, prostory rozjasňují
a opticky zvětšují.

2. Krok
Teplé, světlé barvy, jako např. žlutá, mohou vyrovnávat
chybějící sluneční světlo. Chcete-li velké prostory udělat
útulnějšími a menšími, pak by jejich stěny měly být natřeny
teplými, tmavšími barevnými odstíny, jako např. hnědou
nebo červenooranžovou.

3. Krok
Pokud jde o stropy, světlé barevné odstíny místnost zvyšují.
To je hlavně případ novostaveb. Tmavé barvy se hodí ve
starší zástavbě u místností s vysokými stropy, aby strop
působil nižším dojmem.

4. Krok
Tento účinek lze ještě zesílit, jestliže prodloužíme tento
barevný odstín ještě několik centimetrů do stěny.

5. Krok
Přípravné práce: Před malováním zakryjte veškerý nábytek
malířskou fólií, lehčí kusy nábytku je lépe z místnosti
odklidit, těžší odsuňte do středu místnosti.

6. Krok
Všechny části stěny, které se nebudou natírat, např.
podlahové lišty, okna a dveře, zalepte samolepicí páskou a
celou podlahu pokryjte fólií. Zásuvky a vypínače můžete po
vypnutí přívodu proudu odmontovat a po ukončení malování
opět osadit. (Pozor: Nesmí existovat žádné nebezpečí
dotyku částí pod elektrickým proudem.)

Zde je místo pro vaše poznámky
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7. Krok
Klihové barvy musí být odstraněny, jelikož by na nich
nedržel žádný nátěr disperzní barvou. Ze stěn je třeba
odstranit i prach. Ani ta nejlepší barva na zaprášených
plochách nedrží.

8. Krok
U vápenné omítky je dobře provést základní nátěr
penetračním prostředkem. Poškozená místa vyrovnejte
výplňkovým materiálem. U pevných povrchů stěn stačí
provést základní nátěr zředěnou nátěrovou barvou.

9. Krok
Pravidelné nanášení barvy: Abyste docílili pravidelné
barevné vrstvy, nesmí se barva po ponoření válečku do
vědra s barvou nanášet přímo na stěnu. Přejeďte před
nátěrem válečkem přes stěrací mřížku. Teprve pak se barva
na válečku rovnoměrně rozprostře a lze ji rovnoměrně
nanášet na stěnu.
10. Krok
Krycí nátěr: Malířské práce začínejte vždy na stropě.
Všechny hrany a přechody nejprve natřete plochým štětcem
tak, že nejprve nedotáhnete až do kraje a pak naneste
barvu přímo na okraj. Tak docílíte přesných hran, protože
štětec lépe přilne k povrchu.

11. Krok
Plochy nyní natřete válečkem. Pracujte vždy způsobem
„mokrým do mokrého“, tzn. předběžný nátěr štětcem nesmí
před zahájením práce s válečkem zaschnout.

12. Krok
Nátěr stěn: Při nátěru stěn nanášejte barvu válečkem
nejprve křížem krážem. Nepravidelný nátěr se pak při
dalším pracovním kroku vyrovná rovnými svislými tahy
válečku.

13. Krok
Tím vznikne pravidelný nátěr. Při rozdílných odstínech na
stropě a stěnách se před nátěrem polepí hrany již natřených
ploch malířskou samolepicí páskou.
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14. Krok
Čistění nářadí: Během krátkých přestávek odkládejte
váleček na obrácené víčko nádoby s barvou. Při delší
přestávce vložte malířské náčiní do igelitového sáčku a
zavřete jej. Po ukončení práce vyčistěte okraj vědra s
barvou, nalijte do barvy trochu vody, aby se nevytvořil
škraloup. Malířské náčiní důkladně opláchněte vodou. Pak
se můžete spokojeně těšit z nově natřených stěn. Hornbach
vám přeje hodně zábavy při práci!

Otázky k e-shopu 251 060 060 - Po.-Pá. 08:00–19:00 hod., So.-Ne. 08:00-17:00 hod.

