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Návod - Jak zrenovovat vanu - HORNBACH.cz
Krok po kroku
1. Během renovace dbejte, aby v místnosti cirkuloval
vzduch.
Teplota v místnosti by měla být mezi 18 až 32 ° C. Relativní
vlhkost by neměla překročit 80%. Pro rovnoměrný povrch
nátěru vždy natírejte pouze jedním směrem a užívejte jen
kvalitní a válečky. Prodleva mezi natíráním jednotlivých
vrstev má být více než hodina a je-li to ku prospěchu věci,
může být další den aplikován i třetí nátěr.
2. Před aplikací
speciálního nátěru, jedno zda malého či velkého rozsahu,
je nezbytné nejprve odmastit starý povrch. Opravovanou
plochu přebrousíme smirkovým papírem a k odmaštění
postačí přípravek, který k témuž účelu běžně používáme
v domácnosti. Na nátěr nebo korekci se používá epoxidový
email smíchaný s epoxidovým tužidlem. Na miniaturní
opravy lze použít korekční pero. Na trhu je takových
přípravků celá řada, při výběru především dbáme na míru
odolnosti nátěru. Každé míchání a natírání se podobá
alchymii. Proto
otestujeme směs
, přesně namíchanou podle návodu výrobce, na nejméně
viditelném místě vany. Nejlépe tam, kde se běžně nalézá
stojan na mýdlo nebo další maličkosti, které jsou na vaně
doma.
3. Nátěr větší plochy
se provádí nejlépe hustým měkkým válečkem. Ne příliš
širokým, aby nátěr dostal šanci dobře pokrýt renovovanou
plochu. Také musí dobře „vybírat zatáčky“, tedy obliny, jichž
je uvnitř vany velké množství. Lze použít i plochý, měkký
a každopádně kvalitní štětec, hlavně aby nepouštěl vlas.
Ten by v epoxidovém nátěru zůstal na věčné časy. Nátěr
je nezbytné dobře roztírat a dávat pozor, aby se někde
nevytvořila silnější vrstva. Dokonalý nátěr je ten, který je
zároveň i rovnoměrný.
4. Začátečníci
– natěrači by se měli spokojit s bílou barvou, zdatnější
se mohou pustit i do pastelových odstínů nebo si nechat
namíchat barvu na míru. Právě změna barvy z tradiční
bílé na bouřlivější odstín může být základem oné kýžené
proměny k lepšímu. A také cestou, jak vystavit stopku
skvrnám, jež mají tendenci se uvnitř vany tvořit.
Výhodou nátěru
je nízká cena, rizikem konečná kvalita. I při bezchybné
aplikaci nebude nový povrch nikdy dosahovat kvalit
originálního materiálu. Časem se opět poškrábe a může se
začít i loupat. Jde ale o rychlé a dostatečně efektivní řešení.
5. Je-li vrchní vrstva poničená
natolik, že pouhá retuš nepomůže, následuje nátěr či
nástřik celé vnitřní plochy vany. Oběma způsoby se
doplní chybějící vrstva akrylátu. Pak opět přijde na řadu
vybrušování. Důsledným přebrušováním pomocí brusné
pasty, smirkového papíru a filcového kotouče docílíte
dokonalého povrchu. Vana bude opět vypadat jako nová
a po škrábancích nebude ani památky. Přebroušenou
a vyleštěnou plochu pak stačí jen opláchnout a vana je
připravena k napuštění. Opravu neodkládejte, čas hraje
proti vám. Při broušení buďte opatrní v prostoru kolem .
Špatnou manipulací byste mohli poškrábat jeho chromovou
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povrchovou úpravu. Sifon ošetříme páskou, baterii a hadice
obalíme igelitem a zafixujeme lepící páskou.
6. Pokud se vám
při „domácí nehodě“ odštípl větší kousek akrylátu, zapojte
rovněž opravnou sadu na akrylátovou vanu. Obsahuje
pryskyřici a urychlovač, jejichž smícháním vytvoříte hustý
roztok, jímž opravíte nejen praskliny a hluboké škrábance,
ale „domodelujete“ jím i odštípnutý akrylát.
Je třeba dodržovat
výrobcem stanovené lhůty a pracovat s namíchanou
směsí tak, aby příliš nezatvrdla. Po dokonalém zatvrdnutí,
které potrvá přibližně 3 hodiny od aplikace, můžete vrstvu
přebrousit a vyhladit.
7. Pokud už došlo
k závažnějšímu poškození akrylátové vany, je řešením
vsadit a kvalitně přilepit akrylátovou vložku. Jednoduše
řečeno: Do staré vany se vloží nová vnitřní vrstva. K
renovaci se používají akrylátové vložky silné asi pět
milimetrů. Ty se vyrábějí v několika tvarech a velikostech.
Na stěny původní vany se nanese tmel
, který nejen spojí původní a novou vanu, ale zároveň vyplní
prázdná místa, protože ne vždy se oba díly k sobě hodí.
Pak stačí vanu jen olištovat u stěny, aby se uzavřela spára,
nezatékalo dovnitř a hlavně - aby vše dobře vypadalo.
Práce trvají zhruba půl dne a vanu se doporučuje začít
používat po 24 hodinách.
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1. Před aplikací
prvního nátěru obklady důkladně očistěte, odmastěte a
lehce zdrsněte. Odstraňte povrchové nečistoty, silikonové
prvky a vyčistěte spáry. Tam, kde původní cementová
spárovačka chybí, se aplikuje sádrový tmel. Ten ještě
zamokra vyhlaďte, aby se už nemusel brousit. Takto
vyčištěnou a připravenou plochu opatřete penetračním
nátěrem a nechte vyschnout nejméně 90 minut.
2. Lak na obklady se aplikuje
v základní vrstvě pomocí přírodního kartáčového štětce a
na větších plochách jemným pěnovým válečkem. Nanášení
akrylátu vyžaduje cvik, štětce a válečky se po hladkém
povrchu kloužou a nátěr může být nerovnoměrný. Pokud
chcete dosáhnout dostatečného krytí a mít jistotu, že nátěr
bude kvalitní,
použijte pěnový váleček
s tzv. flokovým vláknem. Díky němu na stěně nebude vidět
napojování tahů.
3. Po dvanácti hodinách
lze přidat finální vrstvu pomocí interiérová disperzní barvy.
Odborníci se shodují, že konečný efekt se dostaví až po 3
až 5 dnech. Během této doby by obnovený povrch a měl být
chráněn před mechanickým namáháním i stříkající vodou.
4. Pro čištění a údržbu
lakovaných povrchů je nejlepší použít neutrální čisticí
prostředky pro domácnost. Prostředky s abrazivy jsou
zcela nevhodné. Saponáty a gelové prostředky na
čištění koupelny nátěr nepoškodí, drátěnkám, abrazivním
houbičkám či kartáčkům byste se ale měli vyhnout.
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