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Kutilův průvodce
Nyní, když jste si vybrali Vaše barvy,
dříve než se pustíte do práce naučte se základy.
Náš nepostradatelný Kutilův průvodce
Vám pomůže během celého průběhu prací,
aby byl výsledek co nejprofesionálnější
Na začátku
Příprava povrchů
Jak natírat: v interiérech a venku
Co budu potřebovat?
Dřevo a kov
Bezpečnost a okolní prostředí
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Na začátku
Skutečnost, že si najdete čas pro
naplánování Vašeho projektu,
aby vše dopadlo na výbornou, je
skvělou myšlenkou. Zde
nabízíme několik jednoduchých
rad, které pro Vás budou
užitečné.
Dříve než začnete
• Určete si postup jednotlivých
prováděných prací.
• Pro každou práci používejte vždy
odpovídající náčiní.
• Dříve než začnete malovat nebo
lakovat dbejte na to, aby byla
místnost dobře větraná.
• Pokud používáte více než jednu
plechovku od stejného odstínu
barvy, smíchejte je dohromady v
jedné větší nádobě pro případ, že
by byly odstíny lehce odlišné.

Během malování
• Držte děti a zvířata mimo prostor,
v němž pracujete.

• Používejte odpovídající ochranu
očí.

• Pokud budete mít pauzu,
odložte barvu na chladné a
bezpečné místo a obalte váš štětec
do
potravinářské
fólie,
aby
nezatvrdl.
• Velké plochy jako jsou stěny a
strop musí být vždy natírané
nátěrem na bázi vody.

Když skončíte
• Pokud jste s prací skončili a
pokud jste použili nátěry na bázi
ředidla, očistěte váš štětec pomocí
přípravku Dulux White Spirit.
• Položte štětce naplocho nebo
na jejich rukojeti. Nepokládejte je
na stojato na štětiny, protože to by
je přehnulo a štětec by se zničil.
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Příprava povrchů
Připravte všechny povrchy, které
budete natírat jak nejlépe
můžete, abyste dosáhli co
nejprofesionálnějšího vzhledu.
Stěny a stropy
• Odstraňte koberce a vysajte podlahu,
abyste odstranili veškerý prach. Pokud je
to možné, odstraňte nábytek a doplňky
jako jsou stínidla a rámy.
• Pokud je stará omítka ještě
v přijatelném a dokonale suchém stavu,
je příprava snadná: zakryjte všechny
malé trhlinky pomocí tmelů a stěrek
Dulux Polycell (na omítku) a dříve než
začnete natírat oprašte povrch.
• Malé trhlinky a štěrbinky mohou být
vyplněny univerzálním nátěrem, ale větší
vyžadují mnohem důkladnější péči.
Existuje široká škála přípravků Polycell
nebo Molto, která vám pomohou
s přípravou povrchu pro dokonalý
výsledek.
• Než začnete malovat odstraňte
tapety. Nejjednodušším způsobem je
použítí prostředku na odlepení pomocí
páry.
• Očistěte stěny, abyste
veškeré zbytky lepidla.

odstranili

Zakrytí děr v omítce
• Malé dírky s hloubkou do 50 mm
mohou být vyplněny pomocí prostředku
Polycell stěrkový tmel profi nebo Polycell
štukový tmel profi.
• Velké díry v omítce musí být správně
zakryty pomocí přípravku Moltofill (pro
opravu trhlin).

Příprava dřevěných rámů před
jejich natíráním
• Rámy oken musí být čisté, zdravé a
suché. Je důležité odstranit popraskaný a
poškozený tmel mezi sklem a rámem.
V průběhu let se stává křehkým a má
tendenci se lámat a opadávat.
• Seškrabte veškerý materiál, který se
odtrhuje. Ošetřete mech a plísně
odpovídajícím prostředkem.
• Když je rám okna čistý a suchý,
ošetřete
holá
dřevěná
místa
odpovídajícím podkladovým nátěrem,
např. Dulux All purpose primer (základový
nátěr na dřevo). Použijte tmelící nůž a
vyplňte mezery mezi sklem a rámem
pomocí univerzálního tmelu. Než začnete
s malování
nechejte
tmel
úplně
zatvrdnout.
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Jak natírat:
v interiérech a venku
Začněte natírat odshora místnosti
a postupujte směrem dolů
následujícím způsobem:
Stropy
• Začněte v rohu a pomocí malého
štětce postupujte podél okrajů.
• Poté, když jsou ještě okraje
natírané plochy vlhké, natírejte
v širších pruzích a začněte souběžně
s oknem, použijte široký štětec nebo
váleček.
• Takto postupujte i v přiléhajících
místech, vždy postupujte od vlhké
části.

Stěny
• Pro začátek použijte malý štětec a
začněte pracovat v horním rohu.
Pokud jste pravák, postupujte zleva
doprava a naopak. Zbytek stěny
natírejte širokým štětcem nebo
válečkem.

Dveře
• Odstraňte ze dveří kovové části a
otevřete je.
• Natřete dveře dříve než obložení.
Pokud natíráte každou stranu jinou
barvou, dejte si pozor na to, aby byly
všechny viditelné části u otevřených
dveří stejné barvy.
• Pokud natíráte venkovní dveře,
musíte také - pokud je to možné natřít horní, spodní a zadní části
závěsů.

Okna
• Je lepší natírat okna ráno, abyste
získali co nejvíce času k usychání.
Pokud to podmínky pro schnutí
dovolují, můžete na noc okno opět
zavřít.
• Pokud je to možné, dříve než
začnete okna natírat, odstraňte
západky a kliky (ponechejte šroub,
abyste
mohli
během
natírání
přidržovat okno jednou rukou).

www.dulux.cz

Strana 5

________________________________________

• Aby byl dosažen co nejlepší
výsledek, musí být rámy oken
natírány
v daném
pořádku.
Dodržováním tohoto postupu si také
práci usnadníte.
1. Malé dřevěné části
2. Horní a dolní horizontální části
3. Vnitřní vertikální části
4. Vnější okraje
5. Vnější rám

Radiátory
• Radiátory musí být natírány
pouze pokud jsou studené. Použijte
barvu na bázi ředidla a uzpůsobenou
na kov – například Hammerite na
radiátory nebo Dulux Satinwood.
Nepoužívejte obyčejné barvy na bázi
vody, které mohou začít lepit pokud
se zahřejí.

Podlahové lišty
• Chraňte podlahu pomocí kartonu
uloženého mezi podlahovou lištu a
podlahu. Přemísťujte jej podle
vašeho postupu. Můžete také použít
krycí pásku.

Natírání venku
• Předtím než začnete, stanovte si
plán a časový rozvrh. Budete možná
muset práci rozdělit do několika
různých etap, v návaznosti na
vlastnosti míst: výklenky, parapety,
překlady, trubky a rámy oken; budete
muset čekat, abyste zakryli přechody
a spoje.
• Nenatírejte za silného slunce,
protože nátěry na bázi vody rychle
usychají, nenatírejte ani za silného
větru, protože prachové částice
poletující ve vzduchu se mohou
přilepit na váš nátěr.
• Vnitřní části kovových okapů je
lepší natřít jednou vrstvou barvy na
bázi asfaltu, která je ochrání od
vlhkosti. Vnější část kovových trubek
natírejte pomocí sortimentu emailů,
který nabízí Dulux.
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Co budu potřebovat
Pro práci, kterou budete
vykonávat, použijte odpovídající
pomůcky a dosáhnete toho
nejlepšího výsledku.
Štětce
Jaký typ štětce?
• Kupte si co nejkvalitnější štětce.
Levné štětce mají krátké a rovné
vlasy, obvykle upevněné v kousku
dřeva vloženého doprostřed. S nimi
nedosáhnete pravidelného nátěru a
mají tendenci ztrácet štětiny.
• Kvalitní štětec má husté, dlouhé,
uzavřené a kuželovité štětiny, které
po ohnutí získají opět svůj tvar.
Dobře pojímají barvu a pomáhají
vám ji nanášet.
• Všeobecně je lepší použít jeden
štětec široký 150 mm a jeden štětec
široký 50 mm pro okraje, než použít
pouze jeden štětec o šířce 200 mm,
který může ztížit práci pokud je celý
nasáklý nátěrem.
• Než ponoříte nový štětec do
nátěru, umyjte jej, abyste jej zbavili
prachu a špatně uchycených vlasů.
Ponořte jej z jedné třetiny do nátěru
a jemně jím poklepte o kraj nádoby,

abyste se zbavili případných kapek.
Držte štětec stejným způsobem
jakým držíte pero.

Válečky
Pokud chcete použít váleček
• Váleček s vyměnitelnými nástavci
se hodí velmi dobře pro malování
velkých ploch. Vyberte si jeden, který
je pohodlný a není příliš těžký.
Existují různé konečné úpravy.
Základním pravidlem je, že čím je
plocha k malování hladší, tím musí
být vlasy kratší.
• Válečky s dlouhými vlasy, typů
beránčí kůže, se lépe hodí pro
nepravidelné plochy a textury.
• Dobrou investicí je také pořízení
teleskopické tyče, s níž dosáhnete i
na vzdálená místa, jako jsou stropy a
schodiště.
• Použijte váleček na radiátory,
abyste mohli vymalovat i plochu za
nimi.
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Náčiní pro speciální efekty
Speciální náčiní
• Pomocí
těchto
speciálních
pomůcek můžete vytvářet textury a
speciální efekty (skvrny, houbová
textura, efekt kamzičí kůže nebo
efekt vybledlého nátěru).
Štětec pro vytváření skvrn
• Štětec vylisovaný v jednom kuse
s krátkými přírodními vlasy. Využívá
se pro nanášení nátěru na stěny
nebo na dřevo a vytváří jemný efekt
oblaků.
Falešný hřeben
• Tato pomůcka je vylisovaná
z měkkého kaučuku, s jednou
stranou s fládry a hřebeny na okraji,
na vratné rukojeti. Náčiní je jemně
ponořeno do nátěru, a shora dolů se
s ním
pohybuje
houpavým
způsobem dopředu a dozadu tak,
aby ve fládru vznikly součky.

Přírodní houbička
• Pokud je nátěr aplikovaný nebo
odstraňovaný
z plochy
pomocí
houbičky,
s použitím
přírodních
houbiček získáme přirozený jemně
strakatý
efekt.
Nejdříve
však
navlhčete houbičku do teplé vody,
aby byla jemná a flexibilní.
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Dřevo a kov
Dřevěné obložení a kovové
povrchy
natírejte
pečlivě.
Dosáhnete nejen trvalé konečné
úpravy, ale zároveň úpravy
estetické.
Natírání dřeva
• Většina
prefabrikovaných
dřevěných produktů je rozdělena na
části, s ohledem na nanášení lazury
nebo ošetření základovým nátěrem.
Měkké neošetřené dřevo je potřeba
jemně obrousit, zbavit prachu a
ošetřit odpovídajícím základovým
nátěrem.
• Aby bylo dosaženo pěkného
výsledku,
je
důležité
použít
odpovídající
základový
nátěr.
Xyladecor a Dulux nabízejí širokou
škálu přípravků určených pro
rozličné povrchy.

Broušení dřeva
• Není nutné obrušovat staré
nátěry, ledaže by byly ve velmi
špatném stavu. Je vždy vhodnější
nanášet barvu na nátěr než začínat
od holého dřeva.

Nátěry a laky
• Lak chrání holé dřevo a
propůjčuje mu hluboký lesk, který
zdůrazňuje krásu vlákna. Existují
různé způsoby lakování dřevěných
částí, jak v interiéru tak v exteriéru
vašeho obydlí.

Natírání holého dřeva
• Pro trvalý výsledek při natírání
holého dřeva je nejlepší postupovat
po vrstvách. Začněte s pomocí
přípravku All purpose primer (základ
na dřevo) od Duluxu pro holé dřevo,
dále použijte nátěr pro střední vrstvu
Undercoat a nakonec vrchní nátěr
High Gloss nebo Satinwood.

Natírání kovu
• Kovové
povrchy,
jako
jsou
zábradlí, okolí domu a okapy, si
zasluhují stejně tolik pozornosti jako
zbytek vašeho obydlí.
• Dbejte na to, abyste dobře zakryli
hrany, to jsou místa, která jsou
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nejvíce citlivá a nejvíce vystavená
nepřízni počasí.
• Železný kov (železo nebo ocel),
který zrezavěl ztrácí rychle svůj
nátěr. Dbejte na to, aby byla vaše
příprava co nejsvědomitější.
• Nejjednodušším způsobem jak
ošetřit rez je použít přípravek
Hammerite.
Dosáhnete
dobrých
výsledků, i když jej aplikujete přímo
na rez.
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Bezpečnost a okolní
prostředí
Ve většině případů budete při
Vaší dekorační práci používat
výrobky, které obsahují chemické
látky. Je tedy vhodné zacházet s
nimi
rozumným
způsobem,
abyste
maximálně
snížili
nebezpečí poškození životního
prostředí.
Manipulace
s nátěrem
chemickými prostředky

a

• Pro naplánovanou práci nekupujte
více barvy než budete potřebovat.
Pokud budete uschovávat zbytek,
uložte jej do bezpečné skříně, mimo
dosah dětí.
• Nevylévejte nátěr ani lakový
benzin do kanalizace, protože
chemické produkty, které obsahuje
se mohou rozložit a kontaminovat
vodní toky.

nátěry obsahujícími olovo. Mohou
být škodlivé v případě, že dojde
k jejich styku s pokožkou nebo k
jejich vdechnutí. Olovo může být
nebezpečné zejména pro těhotné
ženy a malé děti.
• Budovy postavené po roce 1960
mohou být také na některých
místech
opatřeny
speciálními
základovými
nátěry
na
kov
s obsahem olova. Není nebezpečné
znovu natřít povrchy, které byly
v minulosti
opatřené
nátěry
s
obsahem olova, ale pod podmínkou,
že tyto povrchy musí být správně
připraveny.
• Odstraňování nátěrů na bázi
olova se může zdát složité a
nebezpečné. Dulux vám proto
doporučuje, abyste k tomu využili
služeb profesionálních a zkušených
natěračů.

Odstranění nátěrů na bázi olova
• Pokud
žijete
v budovách
postavených před rokem 1960,
povrchy, jako jsou dveře, okna a
podlahové lišty, mohou být natřeny

Bezpečnost
• I když jsou v dnešní době natírací
prostředky bezpečnější a je snazší
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s nimi manipulovat, množství z nich
přesto obsahuje chemické látky, které
mohou být škodlivé, pokud je s nimi
nakládáno nevhodným způsobem.
Několik jednoduchých a vhodných
opatření vám zaručí dobrý výsledek při
zachování veškeré bezpečnosti.
• Dříve než začnete s prací, vždy si
přečtěte etiketu a návod k použití
barev, ředidel a dalších dekoračních
materiálů.
• Dbejte na to, aby bylo místo práce
dobře větráno. Pokud máte citlivou
pokožku noste rukavice. V případě, že
vaše oči přijdu do styku s výrobkem,
omyjte je velkým množstvím čisté
vody.

