LETO V ZÁHRADE

Pôvodné ležadlo

urob si sám
náročnosť: 
čas: 1 deň
náklady: do 24 €
ľudia: u
obdobie: jar, leto, jeseň

Z látkového bude hravo drevené...

POHODLNÉ
LEŽADLO NA OPAĽOVANIE
Roztrhla sa vám textília na ležadle na opaľovanie? Skúste využiť jeho konštrukciu a vyrobte
si podobné z drevených lát. Bude vám slúžiť mnoho rokov bez ohľadu na to, kto na ňom bude
ležať. Zvládne aj ťažšie váhy.

1. OBRÚSENIE

2. STRIEKANIE

3. PÍLENIE

Ak je konštrukcia zo starého ležadla
hrdzavá, prebrúsime ju drôtenou kefou
dohladka, aby sme odstránili odlupujúcu
sa hrdzu.

Konštrukciu nastriekame bielou farbou
vhodnou aj na hrdzu.

Ak sme nekúpili laty s potrebným rozmerom, napílime si ich.
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Renovácia ležadla
4. NATIERANIE A BRÚSENIE

5. SKRUTKY

kontrolný
zoznam
MATERIÁL

do 24 €

na 1 ležadlo

 biela farba na hrdzu v spreji

2€
napríklad Dupli Color Rust Stop 4 v 1 (8,99
€/400 ml)

 biela farba

1,50 €
napríklad Pamakryl Mat (3,60 €/0,7 kg)

Do bielej pridáme hnedú a čiernu a laty natrieme na bledosivo. Farbu zriedime vodou,
aby presvitala štruktúra dreva (1 : 1). Po
uschnutí laty prebrúsime brúsnou hubkou.

Podľa drážok na konštrukcii ležadla vymeriame na okraji spodnej strany každej laty
2 body, do ktorých naskrutkujeme krátke
skrutky.

6. NASUNUTIE

7. OZNAČENIE

 drevené laty

12,65 €
23 ks na 1 ležadlo, 52 × 7 cm, hrúbka 1,5 cm
(0,55 €/1 ks)

 tónovacia farba

0,50 + 0,50 €
hnedá a čierna, napríklad Kolorka, (1,09
€/100 g)

 pripináčiky

1€
biele alebo farebné nastriekané nabielo

 hmota na opravy

2€
napríklad Patex hmota na opravy (4,20 €/48
g)

 lak v spreji

2,50 €
matný, napríklad Prima (4,85 €/400 ml)

 výkres, sololit, kartón 0 – 0,50 €

NÁRADIE
Latku so skrutkami nasunieme do drážok
na konštrukcii.

8. PRIPINÁČIKY

Na bočnej strane nasunutej laty ceruzkou
naznačíme 2 body. Nezáleží na tom, v akej
vzdialenosti budú, ale pre estetický dojem
by mali byť na všetkých latách rovnako.

9. LATA ZA LATOU

 drôtená kefa

na obrúsenie hrdze

 priamočiara píla
 brúsna hubka
 akumulátorový skrutkovač, vrták
 kladivo
 tenký štetec
 zalamovací nožík
 ceruzka, pravítko

môže sa zísť
Do naznačených bodov jemne zatlčieme
pripináčiky. Vzniknú tak medzery medzi
latami.

Takto postupne nasunieme všetky laty.

10. VÝPLŇ NA UPEVNENIE

11. LAKOVANIE

Drážky na konštrukcii na záver uzavrieme hmotou na opravy. Stvrdne v nich na
kameň, takže sa laty nevyšmyknú.

Ležadlo z oboch strán prelakujeme lakom
v spreji. Ak sme ho natreli neriedenou farbou, lakovať ho nemusíme. Ochrana bude
dostatočná aj bez toho.

Na jednoduché tónovanie

Kolorka je univerzálny tónovací prípravok do rôznych náterov určených na
vnútorné aj vonkajšie použitie. Pridávame ho do bielej farby, môžeme zmiešať aj
viac odtieňov, čím získame širokú paletu
variantov. Kolorka sa vyrába v troch
praktických baleniach, v 100-,
250- a 500-gramovom balení.
CENA 1,12 €/100 g, 1,95 €/250 g,
2,69 €/500 g, HET
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