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10 kroků k malování
Je to snadné, 
když víte, 
jak na to. 
Poradíme, 
jestli váleček 
nebo štětku, 
vysvětlíme, 
proč 
potřebujete 
špachtli 
a další důležité 
věci, které je 
dobré vědět, 
než se pustíte 
do malování. 

Maskování
Nejkomplikovanější je dostat 
se ke zdím a stropu. Čím 
lepší přístup si připravíte, 
tím rychleji vám práce 
půjde. Odtažený nábytek 
a topení přikryjte fólií. 
Pomůže vám, když bude 
mít na jedné straně lepící 
maskovací pásku. Pokud 
máte celoplošný koberec 
a nemůžete ho srolovat, 
dejte fólii i na zem a zajistěte 
ji kobercovou páskou.

Škrábání a retuŠování
Starou malbu namočte 
štětkou. Když se udělají 
bublinky, musíte škrábat. 
Nejlepší je na to špachtle. 
Zaretušovat je třeba všechny 
díry, pukliny a praskliny. 
Pomůžou pružné tmely, které 
se na rozdíl od sádry nedrolí 
a dokážou se přizpůsobit 
i případnému pnutí zdí 
domu, takže nepraskají.

Jak si vybrat barvu
Vyplatí se dodržovat pár 
pravidel. Tmavé barvy 
snižují strop a opticky 
prostor zmenší. Kompletně 
bíle vymalovaná místnost 
působí otevřeným dojmem. 

Teplé barvy udělají dobrou 
službu v chladných pokojích, 
které zútulní a prosvětlí. 
V ložnici raději zapomeňte 
na divoké barvy a vsaďte 
na světlé a klidné, které 
spánku svědčí víc.

Míchání
Koupit si můžete hotový 
barevný odstín přímo 
od výrobce. Další možností 
je koupit si kolorovací 
přípravek, nalít ho 
do bílé barvy a zamíchat. 
Nezapomeňte si jí připravit 
dost. Chytit znovu 
stejný odstín může být 
problém. Nebo se vydejte 
do kolorovacího centra, 
kde vám odborníci připraví 
jakýkoliv odstín. Stejný 
udělají i příště.

Proč Štětec
Traduje se, že štětec 
patří jen do rukou 
profesionálů. Amatéři si 
můžou vykoledovat celou 
smečku kocourů. Fakt je, 
že například na penetraci 
nových zdí speciálními 
prostředky a na první, 
více savý nátěr se hodí líp 
než váleček. Než začnete, 

bez nervů

namočte štětku do vody, aby 
zvláčněla. Do barvy ji nořte 
jen do poloviny a dobře ji 
otřete. Menší štětce budete 
potřebovat na rohy a jiné 
členité části.

Proč váLeček
Na natírání velkých ploch je 
jednodušší vzít váleček. Ale 
pozor: když budete malovat 
na starší nátěr, může se 
vám na váleček přilepit. 
Takové zdi je třeba nejprve 
penetrovat. Ve speciální 
misce namočte váleček 
do barvy do jedné třetiny 
a pak ho otřete po šikmé 
podložce.

stříkání
Na větší plochy, kde 
potřebujete rovnoměrné 
pokrytí, se vyplatí vzít 
stříkací zařízení, které 
mají v půjčovnách. Při této 
technice dbejte na krytí 
podlah a nábytku, protože 
barva bude všude.

odkud začít
Snažte se malovat 
za denního světla. První se 
maluje strop, zdi zpravidla 
od okna ke dveřím. Před 

Náš tip!

další vrstvou musí předchozí 
alespoň částečně zaschnout. 
Pro jednoduché nátěry stačí 
většinou dvě.

stěna Pro děti
Touží vaše dítě v pokoji 
po brutálně barevné 
stěně, na kterou plánuje 
podle nálady připichovat 
fotky a plakáty? Přidělejte 
mu na zeď jednu velkou 
sádrokartonovou desku, ať si 
na ní dělá, co chce.

když vás tráPí PLíseň
Hodně domácností má 
především v rozích a kolem 
oken potíže s kondenzací 
vlhkosti a následnou 
tvorbou plísní na zdivu. 
Velmi dobrým řešením 
je v takovém případě 
termoizolační protiplísňový 
nátěr. Má dlouhou 
životnost a dobrou 
prodyšnost a hodí 
se i pro sanační 
omítky. Více 
na www.
maxitherm.cz.
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bez nervů
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