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pôvodný stav

Zásuvky natrite
lakom, my sme
použili kombináciu
dvoch odtieňov.
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text, foto a realizácia Mgr. art. Jana Ardanová

Zo starej skrinky nová
Omrzel vás starý nábytok? Nechajte sa inšpirovať a vyčarujte z neho elegantného
spoločníka vhodného do každej izby.
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Pomocou skuskrutkovača odstráňte zo skrinky dvierka.

Diery po skrutkách vyplňte hmotou na opravy.
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O 10 minút môžete hmotu prebrúsiť brúsnou hubkou do roviny. Prebrúste aj celú
skrinku, aby farba lepšie chytila.
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Bielu farbu zmiešajte s vodou v pomere 1 : 1
a natrite ju na skrinku maliarskym valčekom.
Ak sa po uschnutí objavia drobné hrbolčeky,
skrinku opäť prebrúste dohladka.
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Materiál a pomôcky
 stará skrinka z masívneho dreva
 akumulátorový skrutkovač
 hmota na opravy (napr. Loctite
Ultra Repair)  brúsna hubka
 malý maliarsky valček  štetec
na ťažšie dostupné miesta  biela
farba (napr. Slovakryl alebo
Slovakryl Profi Mat)  tónovacia
čierna farba (napr. Kolorka)
 lazúrovací lak na drevo (napr.
Pam Lazex)

Pri opravách
Loctite
Ultra Repair,
3,20 €,
Henkel

Šikovnou
pomôckou
pri drobných
opravách
v domácnosti,
ale i pri
tvorivých prácach je hmota na
opravy Loctite Ultra Repair.
Hmotu jednoducho premiesite
v rukách a nanesiete na
požadované miesto. Do 10 minút
vytvrdne, následne ju môžete
brúsiť, vŕtať do nej alebo ju
pretierať.
Dá sa aplikovať na drevo, kov,
kameň a iné materiály. Je
vodoodolná, vhodná do interiéru
i exteriéru.

Ďalšiu vrstvu farby nanášajte neriedenú. Najskôr vymaľujte vnútro, napríklad neutrálnou
sivou, ktorú získate pridaním čiernej tónovacej farby do bielej.

Potom pokračujte bielou farbou. V našom
prípade bolo treba naniesť až 5 vrstiev. Ak
máte malé deti, ako poslednú vrstvu naneste
farbu vhodnú na detský nábytok.

Výhodou maľovania maliarskym valčekom je, že farba nesteká a valček zanecháva peknú jemnú štruktúru.
Štruktúru valčeka je dobré si dopredu odskúšať na malom kúsku drevenej dosky. Podľa toho si potom vyberte.
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