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ČO V ŇOM NÁJDETE?
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MALIARSKE
TECHNIKY
dekoračné farby

TOP



Maľovanie môže byť náročné a niekedy drahé. Nechcete platiť
drahého profesionála a tiež sa bojíte, že výsledok môže byť
katastrofálny, lebo nemáte žiadne skúsenosti? Máme pre vás
spôsob ako využiť toho, že neviete maľovať a docielite
originálny vzhľad.
 
Chceli by ste zmeniť vzhľad svojho interiéru na nepoznanie a
mať steny naozaj jedinečné? Predstavíme vám nový trend
netradičnej úpravy stien bez tapiet alebo najatia
profesionálneho maliara. 

Predstavíme vám nový trend netradičnej
úpravy stien bez tapiet alebo najatia
profesionálneho maliara.

James Seary in his last lap.

DEKORAČNÉ
FARBY

https://www.efarby.sk/vyhladavanie?keywords=taika


My vám prinášame možnosť si spraviť steny originálne
pomocou dekoračného náteru a rôznych maliarskych techník,
ktoré sú momentálne trendy a vaša stena bude preto
jedinečná. Maliarske techniky s našimi postupmi sú nenáročné
a zvládne ich naozaj každý. 
 
Výhodou dekoratívnych farieb je, že vytvárajú lacnejšiu
alternatívu iných materiálov, ako môže byť obklad, tapeta,
ktorých cena nie je niekedy adekvátna ku kvalite a výzoru.
Väčšina z nás sa chce odlíšiť od klasicky bielych stien a od
stereotypu, ktorý majú iný ľudia vo svojich domácnostiach.
Každý sa chce byť iný buď luxusom alebo originalitou.
 
 
 
 

Dekoračné farby na steny sú hotové
farby priamo s dekoračným
efektom, ktoré môžete ihneď
aplikovať na stenu. Niektoré nemajú
vzor alebo obraz, využívajú sa ako
textúra alebo štruktúra namiesto
interiérovej farby.
 
Dekoračné farby sa líšia podľa toho
akú použijete. Vhodné dekoratívne
farby opticky zvýraznia stenu. Bude
lesklejšia, jasnejšia alebo hlbšia a v
kombinácii so správnou maliarskou
technikou si vytvoríte originálne
steny v interiéri.
 
 
 

https://www.efarby.sk/vyhladavanie?keywords=taika


 
 
Tikkurila a ich farby prinášajú úplne nový pohľad pri vytváraní
moderného interiérového dizajnu či už u vás doma alebo v
komerčných priestoroch ako sú hotely, kancelárie alebo
reštaurácie. 
 
Vďaka týmto dekoračným farbám vieme vytvoriť povrchy s
rôznou štruktúrou a ozvláštniť váš priestor, pretože vieme, že
každý z nás chce byť originálny a mať doma kúsok niečoho
iného. 
 
Farbu Taika Pearl Glaze je možné aplikovať aj na drevo, nie len
na steny. Preto ju môžete natrieť aj na rôzne druhy nábytku,
ktoré ho pekne zvýraznia. Dá sa využiť všestranne pri rôznych
tvorivých aplikáciách, tvorbe dekorácií. Napríklad na vianočné
vence alebo ozdoby, imelo.
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valček s vysokým vlasom
vanička
farba Feeling Interior Paint
farba Taika Pearl Glaze

Čo budeme potrebovať na vytvorenie efektnej steny?
 

Väčšina z nás sa chce odlíšiť od klasicky
bielych stien a od stereotypu, ktorý majú iný
ľudia vo svojich domácnostiach.

James Seary in his last lap.

HVIEZDNY ZÁBLESK VZHĽAD
PERLEŤOVO STRIEBORNEJ STENY

https://www.efarby.sk/taika-pearl-glaze-perlet-a-steny-zakazkove-miesanie-p5240?utm_source=dream_white&utm_medium=ebook&utm_campaign=maliarske_techniky


1. V prvom rade musíme mať
pripravenú suchú, čistú stenu.
Je na vás v akom odtieni
interiérovej farby stena bude.
Taika Pearl Glaze ju ako
finálny náter úplne
neprekryje, preto
odporúčame použiť
podkladovú farbu podobného
odtieňa ako je Taika. Vhodná
je napríklad kvalitná farba
Feeling Interior Paint v
odtieni Y487.

AKO NA TO?

2. Rozmiešame farbu Taika Pearl Glaze v striebornom odtieni a
nalejeme ju do maliarskej vaničky, rozvaľkáme farbu najprv vo
vaničke. Potom odstránime nadbytočnú farbu na kartóne, aby
bola rovnomerne rozložená po celom povrchu valčeka. Valec
pri aplikácii nesmie byť mokrý od farby, aby farba
nestekala. Valec s farbou na ňom by mal byť takmer suchý.
Pokiaľ farbu budeme aplikovať rôznymi typmi valcov, vieme
vytvoriť  rôzne vzory.

https://www.efarby.sk/feelings-interior-paint-plne-matna-umyvatelna-farba-p6130?utm_source=dream_white&utm_medium=ebook&utm_campaign=maliarske_techniky


3. Farbu aplikujeme krížovo.
 

https://www.efarby.sk/feelings-interior-paint-plne-matna-umyvatelna-farba-p6130


Dizajnéri predstavujú jednu z

top farieb a tou je elegantná

šedá a jej odtiene. Šedá je

neutrálna farba a dokáže

 s interiérom urobiť divy.

Najväčšou výhodou tohto

odtieňa je, že v interiéri vytvorí

základ pre umožnenie

kombinácie s ďalšími farbami.

Presne tak môžete kombinovať
aj perleťovo stiebornú stenu.

INTERIÉROVÉ TRENDY

"NOVÝ LOOK 
PRE NOVÝ DOMOV"
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maliarsky valček
maliarsky valček s dlhým vlasom
vodováha
maliarska páska
ceruzka
tepovacia kefa alebo široký maliarsky štetec
farba Feelings Interior Paint
farba Tunto Hieno
farba Taika Pearl Glaze

Čo budeme potrebovať?
 

Originálny náter pre váš interiér, ktorý mu dá
nádych elegancie a luxusu. James Seary in his last lap.

PERLEŤOVÉ HORIZONTÁLNE PÁSY
S DEKORAČNÝMI FARBAMI

https://www.efarby.sk/tunto-hieno-vodourieditelna-jemnozrnna-omietka-p6127?utm_source=dream_white&utm_medium=ebook&utm_campaign=maliarske_techniky


 

AKO NA TÚTO MALIARSKU TECHNIKU?

1. Stena musí byť dokonale pripravená čistá a suchá, zbavená
prachu. V prípade ak na stene máte nejaké väčšie nerovnosti
alebo diery je potreba ich zatmeliť. Po tom ako je stena
pripravená najprv nanesieme na celý povrch farbu Feelings
Interior Paint v odtieni V481 s valčekom rovnomerne po celej
stene. Necháme ju úplne zaschnúť.

2. Pomocou metra a vodováhy
si naznačíme vodiace línie. Ak
je stena príliš dlhá rozdelíme
si ju páskou na jednotlivé
úseky, ktoré nie sú dlhšie ako
1m.   Jednotlivé oblasti
budeme postupne maľovať.
Vždy je potreba jednu
dokončiť a začať s ďalšou a
takto postup opakovať, kým
nebudeme mať celú stenu.
 
 

 

https://www.efarby.sk/feelings-interior-paint-plne-matna-umyvatelna-farba-p6130?utm_source=dream_white&utm_medium=ebook&utm_campaign=maliarske_techniky


3. Aplikujeme ďalšiu vrstvu farby. Tunto Hieno v odtieni V481.
Na túto farbu použijeme valec s dlhým vlasom. Farbu
aplikujeme po pásku, tak ako sme si vyznačili požadovanú
oblasť.
 
 
4. Pokračujeme s použitím
širokej tapetovacej kefy,
prípadne nám postačí aj široký
valec, ktorý urobí peknú
štruktúru do farby. Farbu,
ktorú sme aplikovali Tunto
Hieno týmto štetcom pekne
roztiahneme horizontálnymi
ťahmi a vytvárame tak na
povrchu štruktúru. Kefu
udržujeme čistú a zakaždým
ťahom si ju otrieme od farby.
 
 

 

https://www.efarby.sk/tunto-hieno-vodourieditelna-jemnozrnna-omietka-p6127?utm_source=dream_white&utm_medium=ebook&utm_campaign=maliarske_techniky


5. Po tom ako nám farba zaschne zoberieme valec a aplikujeme
farbu Taika Pearl Glaze. Opäť po nanesení farby zoberieme
štetec alebo kefu a vytvárame opäť horizontálne ťahy.

https://www.efarby.sk/taika-pearl-glaze-perlet-a-steny-zakazkove-miesanie-p5240


Nie len v móde, ale aj v

interiérovom dizajne vládne

béžová. Mysleli ste si že je

nudná? Vyvedieme vás z omylu.

Keď ju skombinujeme s

moderným nábytkom,

štruktúrami, povrchmi, vyzerá

elegantne a luxusne. Odtiene 

bežovej vás oslovia svojou

svetlosťou, čistotou a pozitívnou

energiou.

TRENDY FARIEB

"LUXUS A
ELEGANCIA V

INTERIÉRI"

https://www.efarby.sk/taika-pearl-glaze-perlet-a-steny-zakazkove-miesanie-p5240


Dajte stenám vintage vzhľad, ktorý sa veľmi
hodí k industriálnym moderným priestorom,
ale aj ku krehkým zámockým interiérom.

James Seary in his last lap.

PATINA NA STENY ĽAHKÝ
NÁVOD PRE EFEKT ZAŠLEJ STENY

maliarsky valček
špongia
farba Taika Pearl Paint
farba Feeling Effect Finish
farba Taika Stardust

Čo potrebujeme?
 

https://www.efarby.sk/feelings-effect-finish-matna-akrylatova-umyvatelna-farba-p6129?utm_source=dream_white&utm_medium=ebook&utm_campaign=maliarske_techniky


 

JEDNODUCHÝ PRACOVNÝ POSTUP AJ PRE
DOMÁCICH MALIAROV
1. Samozrejme celý povrch musí byť dokonale pripravený na
náter. Preto je dôležité zbaviť ho prachu, nečistoty, prípadné
praskliny zatmeliť. Pred tým ako začnete prečítajte si návod na
obale farby. Celý povrch steny rovnomerne natrieme Taikou
Pearl Paint odtieň 2027. Necháme ju uschnúť. 

2. Do vaničky na farbu si
vylejeme farbu Feeling Effect
Finish v odtieni N499. Na
rozotieranie tejto farby
použijeme špongiu. Špongiu
najprv namočíme do vody, aby
nám nenasala priveľa farby a
potom ju budeme odtláčať na
stenu. Postupne špongiou
nanášame farbu.
 

 

https://www.efarby.sk/taika-pearl-paint-farba-s-perletovym-efektom-p6128?utm_source=dream_white&utm_medium=ebook&utm_campaign=maliarske_techniky


3. Podľa potreby čistou špongiou umytou vo vode budeme
farbu rozotierať. Nie však ťahmi ale pritláčaním špongie o
stenu. Patina na steny sa nám vytvorila.

https://www.efarby.sk/feelings-effect-finish-matna-akrylatova-umyvatelna-farba-p6129?utm_source=dream_white&utm_medium=ebook&utm_campaign=maliarske_techniky


5. Po tom ako nám farba zaschne zoberieme valec a aplikujeme
farbu Taika Pearl Glaze. Opäť po nanesení farby zoberieme
štetec alebo kefu a vytvárame opäť horizontálne ťahy.

Taika Pearl Glaze dodá vašej

stene elegantnosť a luxus. Je to

dekoračná perleťová farba,

ktorá v kombinácií s vytvorením

štruktúry steny vytvorí povrch,

ktorý je iný a váš interiér bude

jedinečný. Pritom nemusíte

platiť profesionála alebo

tapetovať steny. 

TAIKA PEARL GLAZE

https://www.efarby.sk/taika-pearl-glaze-perlet-a-steny-zakazkove-miesanie-p5240?utm_source=dream_white&utm_medium=ebook&utm_campaign=maliarske_techniky


Metalické interiéry sa dnes

tešia veľkej obľube. V

priestoroch ich vieme nájsť so
 zaujímavou jemnou 3D

štruktúrou. Atraktivita týchto

farieb spočíva hlavne v tom že

majú exkluzívny až luxusný

efekt, ktorý navodia 

interiéru, kde sú použité.

TRENDY FARIEB

"STENY V
ATRAKTÍVNOM

ŠATE"
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Šnúrka a malý klinček
Biela krieda alebo farebná ceruzka
Malý štetec
Širší štetec
Strieborná farba na steny Taika Pearl Glaze
Fosforová farba na steny Taika Glow

Čo potrebujeme?
 

Predstavte si, že deťom v izbičke zhasnete a
v tom sa na stene rozsvietia hviezdičky a
mesiac. Taká krásna nočná obloha zaliata
hviezdami.

James Seary in his last lap.

FOSFOROVÁ FARBA
SVIETIACA V TME

https://www.efarby.sk/taika-glow-fosforova-farba-na-steny-p5235?utm_source=dream_white&utm_medium=ebook&utm_campaign=maliarske_techniky


 

AKO NA TO?

1.Ubezpečte sa, že máte stenu čistú. Ak je potrebné ju
vymaľovať, použite farbu Optiva 3 Ceramic. 
 
2. Za pomoci klinčeka, šnúrky a kriedy si spravte na stene kruh.
Klinček pribite do steny, pripevnite si naň šnúrku s kriedou a
vďaka tomu si nakreslite dokonalý kruhový mesiac

3. Vnútorné okraje mesiaca opatrne vymaľujte malým štetcom
striebornou farbou Taika Pearl Glaze. Stred mesiaca vymaľujte
krížom-krážom širším štetcom rovnakou striebornou farbou a
nechajte vyschnúť. Po zaschnutí spravte rovnako druhú vrstvu.
 

 

https://www.efarby.sk/taika-pearl-glaze-perlet-a-steny-zakazkove-miesanie-p5240?utm_source=dream_white&utm_medium=ebook&utm_campaign=maliarske_techniky


 

 

4. Svietiaci polmesiac spravíte tak, že si nakreslíte za pomoci
klinčeka, šnúrky a kriedy oblúk blízko vonkajšieho okraja
mesiaca. Možno to znie zložito, ale nie je. Okraje polmesiaca
vymaľujte malým štetcom fosforovou farbou Taika Glow.
Potom vymaľujte fosforovou farbou stred polmesiaca. Spravte
takto dve vrstvy.

5. Hviezdy urobte rovnakým postupom ako mesiac. Ak si ich
netrúfate spraviť odruky, použiť môžete šablónu. Hviezdy bude
potom stačiť len vymaľovať.

 

https://www.efarby.sk/taika-glow-fosforova-farba-na-steny-p5235?utm_source=dream_white&utm_medium=ebook&utm_campaign=maliarske_techniky


 

 

Ak túžite vyčariť úsmev na tvári

vašim deťom a potešiť ich

originálnou stenou, nie je nič
jednoduchšie ako si spoločne

spraviť fosforovú stenu za

pomoci farby Taika Glow, ktorá

v noci svieti. Vhodné je aj na

použitie ako vodiace čiary v

tmavých priestoroch ako sú

schodiská alebo haly. 

TAIKA GLOW

https://www.efarby.sk/taika-glow-fosforova-farba-na-steny-p5235?utm_source=dream_white&utm_medium=ebook&utm_campaign=maliarske_techniky


INŠPIRÁCIE

DEKORAČNÉ
FARBY



Vytvorenie steny, na ktorú sa dá písať je veľmi jednoduché.
Netreba sa jej báť! Tabuľovú farbu nanesiete na
ktorúkoľvek voľnú stenu doma alebo v práci. Naozaj je to také
jednoduché. Ukážeme vám, ako na to. Samozrejme celý
pracovný postup sme vám podrobne popísali.
 
Chceli by ste tabuľovú stenu, ktorá je zároveň aj magnetická?
Predstavujete si ako túto farbu použijete v kuchyni a na stenu
si budete dávať magnetky z vašich dovoleniek? Vaša stena
bude ešte praktickejšia.
 

Chcete niečim ozvláštniť váš domov, kuchyňu alebo detskú izbu? Máme
pre váš jednoduché moderné riešenie. Tabuľová farba na stenu dnes
nemusí byť len čierna. Máme ju aj v iných atraktívnych a trendy
odtieňoch.

TABUĽOVÁ FARBA NA STENU DO
DETSKEJ IZBY, KUCHYNE ALEBO
KANCELÁRIE

https://www.efarby.sk/liitu-farebna-tabulova-farba-na-steny-a-ine-povrchy-zakazkove-miesanie-p5146?utm_source=dream_white&utm_medium=ebook&utm_campaign=maliarske_techniky


v detskej izbe na kreslenie, pre malých žiakov ako pomôcka
na učenie
v kuchyni ako dekorácia, na zanechávanie odkazov
prípadne na odkladanie magnetiek z dovoleniek v
kombinácií aj s magnetickou farbou 
v práci na porady, školenia a podobne
tabuľová farba na drevo je vhodná aj na nábytok

Chcete ju v ružovej cyklaménovej? 
 
Odtieň na želanie. Myslíte si, že tabuľová farba na stenu môže
byť len v nudnej čiernej farbe? Výber je na vás, vieme vám ich
namiešať do požadovaného odtieňa - tyrkysová, sýto žltá,
pastelová zelená?

 
Praktické využitie tabuľovej steny?
 

 
 

 
 
 

 

https://www.efarby.sk/magnetic-magneticka-farba-na-steny-p5147?utm_source=dream_white&utm_medium=ebook&utm_campaign=maliarske_techniky
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zákazníkom vždy odporúčame si prečítať návod na použitie
pred tým ako začnete
povrch, ktorý budete natierať očistite a vyvarujte sa
najčastejších chýb pri natieraní
farba sa dá v prípade potreby riediť vodou
ak by ste chceli natierať v exteriéri teplota vzduchu musí
mať aspoň 8°C
farbu je potreba nanášať ideálne moltoprenovým
valčekom, inak sa môže stať, že vám po nanesení ostanú
šmuhy
v prípade, že budete nanášať 2 vrstvy, prvú jemne
prebrúste šmirgľom
medzi vrstvami nechajte pauzu na preschnutie pri Liitu 7h,
pri Magnetic 24h
ak ste použili maskovacie pásky odstráňte ich 1 hodinu po
nanášaní
farba je pripravená na písanie na ňu cca po jednom týždni

Ako na to?

https://www.efarby.sk/liitu-farebna-tabulova-farba-na-steny-a-ine-povrchy-zakazkove-miesanie-p5146?utm_source=dream_white&utm_medium=ebook&utm_campaign=maliarske_techniky


maliarky valček
vodováha
meter
maliarska páska
ceruzka
farba Liitu
farba Magnetic

Takéto vytvorenie steny, na ktorú sa dá písať kriedami je veľmi
jednoduché a zvládne to snáď každý. Tabuľovú farbu
jednoducho nanesiete na stenu či už u vás doma alebo v práci.
K tomu vaša stena môže byť aj magnetická. Samozrejme celý
pracovný postup sme vám jednoducho spísali.  Magnetická a
tabuľová stena u vás doma. Vytvorte si sami.

 
Čo potrebujeme?

Liitu máme v stovkách

farebných odtieňov, čo je

novinkou na trhou. Tabuľová

farba nemusí byť len čierna.

Vyberte si zo širokej škály

odtieňov. Kreatívny priestor na

stene aj u vás doma, môžete

kresliť so svojimi deťmi alebo

spoločne s kolegami riešiť veľké

pracovné nápady.

LIITU TABUĽOVÁ FARBA
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AKO NA TO?

1. Pripravte si povrch steny a odstráňte z neho prach a špinu. V
prípade potreby vyplňte diery vhodným tmelom a prebrúste
suchý povrch.
 
2. Aplikujeme farbu Liitu, ktorú najskôr poriadne premiešame.
Liitu je tabuľová farba, ktorú vám vieme namiešať do množstva
odtieňov. Stačí si vybrať ten váš. My sme si vybrali N339, čo je
odtieň bordovej.

3. Farbu Liitu nanášame v
dvoch vrstvách valčekom. Po
tom ako nám Liitu úplne
zaschne môžeme pokračovať
ďalej.
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4. Opáskujeme si stenu. Budeme aplikovať stredový pás cez
stenu. Aby bol úplne rovný použijeme vodováhu a ceruzkou si
presne vyznačíme kadiaľ budeme pásku lepiť.

 

5. Natrieme povrch trikrát, každú vrstvu je potreba nechať
dôkladne preschnúť pred tým ako aplikujete ďalšiu. Pozor doba
schnutia farby Magnetic je až 24 hodín, preto sa aplikácia tejto
farby môže časovo pretiahnuť. Pri poslednom nátere odstráňte
maliarsku pásku, kým je ešte povrch mokrý.

https://www.efarby.sk/magnetic-magneticka-farba-na-steny-p5147?utm_source=dream_white&utm_medium=ebook&utm_campaign=maliarske_techniky


Farba Magnetic má v sebe

feromagnetické čiastočky,

takže vám vytvorí magnetický

povrch, kde si môžete pripínať
odkazy, fotografie alebo

kresby. Máme ju len v jednom

šedom odtieni, avšak ak by

tento odtieň vo vašom interiéri

nebol želaný môžete ju

premaľovať tabuľovou farbou

Liitu alebo aj inou interiérovou

farbou.

MAGNETIC

https://www.efarby.sk/magnetic-magneticka-farba-na-steny-p5147?utm_source=dream_white&utm_medium=ebook&utm_campaign=maliarske_techniky


INŠPIRÁCIE

MAGNETICKO -
TABUĽOVÁ STENA



Na aký materiál budete farbu nanášať?
 
Pokiaľ plánujete natierať musíte zohľadniť v prvom rade účel
náteru, veľkosť a svetelnosť priestoru. Nezabudnite na
materiál, na ktorý budete farbu aplikovať. Rôzne materiály
majú rôznu savosť farby, to znamená, že niekde jej budete
potrebovať viac a niekde menej. Dôležitá je aj štruktúra steny,
pretože v póroch sa vám môže farba zachytávať a tým pádom
jej znova budete potrebovať väčšie množstvo.  

Maľovanie stien vyzerá úplne jednoducho. Zvládne ju každý domáci kutil
alebo šikovná žienka. Je však potreba venovať dostatočný čas príprave
podkladu a vybrať si správne produkty v dostatočnej kvalite. Interiérové
farby a najčastejšie chyby pri ich natieraní ?

INTERIÉROVÉ FARBY A NAJČASTEJŠIE
CHYBY PRI ICH NATIERANÍ

https://www.efarby.sk/dream-white-ekologicka-biela-farba-na-steny-p5245?page_id=http%3A%2F%2F5579&utm_source=dream_white&utm_medium=ebook&utm_campaign=maliarske_techniky5


Dôležité je vedieť na aký materiál budete farbu aplikovať. Inak
sa nanáša na omietku, sadrokartón, betón, tapety alebo drevo.
Je dôležité vybrať farbu s dobrou priľnavosťou a krytím. Časté
chyby pri natieraní interiérových farieb sú aj
podcenenie prípravy podkladu, niekedy samotná príprava
býva dôležitejšia ako samotný náter.
 

Najčastejšie chyby pri maľovaní s interiérovými
farbami
 
Chyba: Vyberáme rovnaký typ na všetky druhy podkladov. Je
potreba rozlišovať medzi natieraným podkladom a novým,
ktorý nebol natretý absolútne ničím. Taktiež záleží od
materiálu na ktorý budeme farbu nanášať a rozlíšiť menej a
viac savý povrch.
 
 
 
 

Chyba: Na viacnásobný náter, ktorý
je natretý napríklad betónovou
efektnou stierkou alebo farby s
menším obsahom disperzie,
nanášate ďalšie nátery. Prípadne
farby sa odlupujú a nabaľujú na
valec. Môže sa stať aj v prípade
tapiet. Je potreba dbať na to aby sa
pred natieraním povrch najprv
obrúsil až potom sa aplikovali
interiérové farby. Je potreba použiť
aj penetračný náter. Rovnako aj v
prípade farby, ktorá sa odlupuje.
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Chyba: Vypínače alebo zásuvky neolepíte ani ich neodstránite.
Potom sa snažíte maľovať okolo nich. Výsledok je potom taký,
že vypínače a zásuvky máte celé zašpinené od farby. 
 
Chyba: Naši zákazníci sa snažia v každom prípade natierať
steny len valčekom a aj v tom prípade, že nie je povrch
dokonale hladký a upravený. Valček je vhodné použiť len v
prípade úplne upraveného povrchu, avšak je potreba taktiež
použiť kvalitnú farbu. Štetcom pri nerovnomerných povrchoch
docielite rovnomernejšie nanesenie. 
 
Chyba: Keď maľujete interiérové farby, neodporúča sa
mať otvorené okno z toho dôvodu, že farba pri otvorenom
okne neschne rovnomerne. Preto je vhodné maľovať počas
vykurovacej sezóny a bez vetrania.
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Chyba: Nesprávne použité interiérovej farby. Ak máte
napríklad farbu na báze oleja je potreba, aby ste aj ako vrchný
náter ďalej používali olejovú farbu. V opačnom prípade je
potreba povrch zbrúsiť a potom natrieť. Toto tiež platí v
prípade latexovej farby. Ak by sme na ňu naniesli klasickú
interiérovú oteruvzdornú farbu začala by sa vám po nejakom
čase odlupovať. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Chyba: Zákazníci zabúdajú na tmelenie, opravu dier, prasklín
alebo opadanej omietky. Toto je kľúčové pre finálny vzhľad.
Farba by sa mala nanášať na hladký, súdržný a čistý
povrch.Taktiež je dôležitá oprava prasklín v starých domoch,
ktoré vznikajú vplyvom gravitácie alebo v nových domoch
pôsobením vlhkosti a zmeny teplôt. Pokiaľ vám takéto
praskliny na stene vznikli, je potreba zvážiť, či by ste nemali
zhodiť celú omietku a nahodiť ju nanovo.
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Aké interiérové farby  vybrať?
 
V prvom rade si musíme vybrať o aký druh farby máme
záujem, či máte záujem o umývateľnú, oteruvzdornú alebo
špeciálnu farbu. 
 
Pri výbere farieb každý zákazník bezprostredne sleduje najmä
cenu, avšak nesmieme zabudnúť farby deliť aj podľa kategórií,
čo obsahuje farba aké jednotlivé zložky. Preto si nechajte
poradiť od odborníkov na interiérové farby a dozviete sa čo
jednotlivé farby spĺňajú a v akej kategórií sú zaradené. Tiež je
dôležité informovať sa o výdatnosti náteru. Po tejto informácií
sa vám nemusí zdať farba až taká drahá.
 

 
 
Oteruvzdorná vs. umývateľná
farba
 
Z našej skúsenosti vieme, že
zákazníci sa najčastejšie
rozhodujú medzi oteruvzdornou
farbou a umývateľnou. Najlepšia
farba? Ktorá to je? Určite sa vám
už niekedy stalo, že ste sa len
ľahko o stenu obtreli a na
oblečení vám zanechala
nepekný odtlačok. Takýto náter
nemá odolnosť voči suchému
oteru. Dnes sa v domácnostiach
a kanceláriách používajú
najčastejšie oteruvzdorné farby.
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Majú teda vlasnosť, keď po nich prejdete suchou rukou,
ostane stena aj vaša ruka čistá. Nepúšťajú žiadny
pigment. Hodia sa do obývačiek, spální a do miestnosti, kde
je predpoklad, že nedôjde k nejakému väčšiemu
mechanickému alebo chemickému zaťaženiu. Hlavnou
výhodou je ich nízka cena a vyššia výdatnosť farby.
 
 
 
 

Kvalitnejšia farba je umývateľná, táto je mechanicky aj
chemicky odolnejšia. Táto farba má rôzne stupne odolnosti,
niektoré sú odolné voči nemastným škvrnám, iné aj voči
mastným. Umývateľný náter môžete jednoducho vyčistiť
obrúskom. Ak vám na stene vznikne mastná škvrna vyčistíte
ju teplou vodou a saponátom. Farba nie je nasiakavá ani
nestráca pigment. Táto farba sa hodí do chodieb, kuchýn,
detských izieb prípadne aj do kúpelne. Nevýhodou tejto
farby je, že nie je úplne paropriepustná. 
 
 
 
 Z našej strany je dôležité

poznamenať, že naši zákazníci,

čím ďalej tým viac vyhľadávajú

ekologické farby a preto sme

zvolili tento výber Tikkurila White

Dream. Táto farba je

nadčasová a dlho vydrží. Je to

vďaka jej zloženiu a to, že

farba je latexová. Preto je aj

vodou umývateľná, čo vám

zjednoduší život.

DREAM WHITE
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INŠPIRÁCIE

INTERIÉROVÝ
DESIGN





 

 

041/ 202 88 92, info@efarby.sk
 

o bjednajte si farby cez e-shop efarby.sk
 

alebo navštívte našu kamennú predajňu
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POMÁHAME ĽUĎOM SKRÁŠĽOVAŤ SVET
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