RECYKLÁCIA NÁBYTKU

urob si sám
náročnosť: 
čas: 1 deň
náklady: do 11 €
ľudia: u
obdobie: celoročne

Ako využiť staré zásuvky?

SPRAVTE SI PESTRÉ FOTOPOLICE

Nevyhadzujte staré zásuvky, o ktorých si myslíte, že už doslúžili. Nemusí to byť pravda.
Ak ich originálnym spôsobom oživíte, budú vám pripomínať pekné chvíle alebo vďaka
baliacemu papieru spestria stenu v detskej izbe.

1. ROZOBRATIE

2. VYPÁČENIE

3. BRÚSENIE

Zásuvku rozoberieme, odstránime všetky
nepotrebné časti. Sú väčšinou len priskrutkované, takže to ide ľahko.

Zadnú stenu vypáčime skrutkovačom,
klinčeky si odložíme na opätovné
skladanie.

Ak treba, rám zásuvky prebrúsime,
aby bol hladký.
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Ozdobné police
4. TMELENIE

5. NEROVNOSTI

kontrolný
zoznam
MATERIÁL

10,30 €

 dstaré zásuvky
z masívneho dreva
 hmota na opravy

0€

1,60 €
napr. Loctite Ultra Repair (3,20 €/2 x 5 g)

Zahĺbené skrutky zatmelíme hmotou na
opravy, ktorá stvrdne za pár minút.

Aj iné nerovnosti v dreve môžeme zatrieť.
Použijeme buď šľahaný tmel, alebo spomínanú hmotu na opravy.

 šľahaný tmel

0,40 €

 biela farba

0,80 €

na drobné nerovnosti,
napr. Het (2,70 €/500 ml)
napr. Ekokryl Mat (4,59 €/0,6 l)

 čierna tabuľová farba

6. ZABRÚSENIE

7. PENETROVANIE

2€

napr. Dispam (6,60 €/0,8 kg)

 biela lesklá farba v spreji

3€
napr. Dupli Color Platinum (8,70 €/400 ml)

 obojstranne lepiace prúžky

1€

napr. Pattex Fix (3 €/10 ks)

 tekuté lepidlo

0,50 €

napr. Pritt Gamafix (1,39 €/100 g)

 matný lak v spreji

1€

napr. Prima (4,85 €/400 ml)

Náradie
Všetky opravené časti po vytvrdnutí
zabrúsime dohladka.

Rám zásuvky napenetrujeme bielou farbou
zriedenou s vodou v pomere 1 : 1.

8. OPÄTOVNÉ BRÚSENIE

9. TABUĽOVÁ FARBA









akumulátorový skrutkovač
ručný skrutkovač
brúsny papier alebo hubka
plochý štetec
malý maliarsky valček
murárska špachtľa
kladivo

môže sa zísť
Univerzálna farba
riediteľná vodou

Po uschnutí ho opäť treba prebrúsiť.

Vnútro zadnej steny (hladká strana
sololitu) natrieme najprv tabuľovou farbou
zriedenou s vodou. Potom pridáme ešte 2-3
nezriedené vrstvy takejto farby.

10. STRIEKANIE

11. PAPIEROVÁ PÁSKA

Rám potom nastriekame lesklou bielou
farbou.

Ak sme sa rozhodli niektorú policu natrieť
tabuľovou farbou aj na vnútorných
bočných stenách, prekryjeme ich pred
striekaním papierovou páskou.

Ekokryl je
moderná
ekologická
vodouriediteľná
vrchná farba.
Je vhodná na
práce v interiéri
aj v exteriéri,
pri projektoch
domácich
majstrov. Natriete ňou drevo,
lepenku, minerálne podklady, papier, ale
i kov. Vyrába sa v matnom a lesklom variante, v 16 farebných odtieňoch. Okrem
nich si však môžete vybrať i odtieň
z rôznych vzorkovníc, lesklú farbu vám
v podnikových predajniach namiešajú
na počkanie.
CENA od 4,59 €/0,6 l (Mat);
od 5,99 €/0,6 l (Lesk)
Predáva sieť podnikových predajní
Chemolak.
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RECYKLÁCIA NÁBYTKU

dobré

12. PRIBÍJANIE

13. FOTORÁMIK

Po uschnutí rámu aj sololitu môžeme
zadnú stenu priklincovať na pôvodné
miesto.

Do vnútra police prilepíme rámik s fotkou.
Na tento účel výborne poslúžia obojstranne lepiace prúžky, ktoré udržia 2 kg.

14. LEPIDLO

15. ROZOTRETIE

Ak chceme mať na zadnej stene iba fotku,
musíme ju tam prilepiť lepidlom na
servítkovú techniku. Najskôr ho opatrne
nakvapkáme na sololit...

... potom ho postupne rozotrieme štetcom.

16. PRILOŽENIE FOTKY

17. LAKOVANIE

rady
Ako si uľahčiť výrobu
fotopoličky
Niekedy aj drobný trik stačí na to,
aby vám práca išla od ruky. Pri
výrobe fotopolíc sa nám osvedčili
tieto „maličkosti“:
Povrch zadnej steny – ak
pri nanášaní tabuľovej farby
použijete valček, dosiahnete pekne
rovnomerný povrch.
Rám striekajte menším množstvom
farby vo viacerých vrstvách, vyhnete
sa tak stekaniu.
Pri vytláčaní vzduchu počas lepenia
je výborným pomocníkom handrička
alebo servítka.
Pred lakovaním fotky si najskôr
vyskúšajte na inom kúsku, ako
fotopapier reaguje na lak, či je ich
kombinácia vhodná.

môže sa zísť
Extra ľahká opravná hmota
Šľahaný ľahčený tmel Het je špeciálna
extra ľahká opravná hmota, určená
najmä na vypĺňanie škár a prasklín na
omietkach, betónových paneloch, sadrokartóne, ale i na cetrisových doskách.
Jeho najväčšou výhodou je, že nesteká,
ľahko sa hladí, dajú sa ním tmeliť i široké
škáry alebo rohy. Po uschnutí nepraská
ani sa neprepadá. Je vhodný na použite
v interiéri aj v exteriéri, nám sa osvedčil
i pri tmelení zahĺbených skrutiek.
CENA 1,80 €/250 ml; 2,60 €/500 ml;
4,92 €/1 000 ml; HET

Opatrne lepíme fotku. Ukladáme ju postup- Nakoniec fotku dôkladne prelakujeme, aby
ne, pričom vytláčame vzduchové bubliny.
bola odolnejšia proti oderu.

Ďalšiu inšpiráciu, ako využiť
tabuľovú farbu, nájdete tu:
http://goo.gl/GKuTL9

18. VEŠANIE

19. BALIACI PAPIER

Police vešiame na stenu klasickým spôsobom ako obrazy. Na kontrolu rovinnosti
môžeme použiť krížový laser.

Ak na zadnú stenu prilepíme baliaci
papier, získame veselé police do detskej
izby.
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