PLYNULÉ PRECHODY
DIY nápady pre domácnosť.

Ombré je v kurze – aj na stene! Svetlejšie tóny tu prechádzajú do tmavších farieb. Vďaka farebnému prechodu budú
Vaše priestory vyzerať oveľa väčšie a Váš domov nadobudne efektný vzhľad.

DOKÁŽETE ČOKOĽVEK S OBI.

PRODUKTY,
KTORÉ POTREBUJETE
1×

Primalex Plus 7,5 kg

Č. výr. 2147486

1×

Fólia maliarska

Č. výr. 4944039

1×

Stetec plochy

Č. výr. 1152529

1×

Valček

Č. výr. 1778976

1×

Huba obklad. 170 x 115 x 70 mm

Č. výr. 5409800

1×

Papier zakrývacís páskou odvíjač

Č. výr. 5206248

1×

Páska maliarska 4 denná

Č. výr. 4753851

1×

Klasik Color Bezova 4 kg

Č. výr. 3556412

1×

Remal Color capuccino

Č. výr. 1258961

1×

Remal color Mandle

Č. výr. 1539253

1×

Remal color zelene jablko

Č. výr. 1539238

1×

Vanicka na barvu

Č. výr. 2301448

1×

Ceruzka

1×

Pohár so skrutkovacím vekom (napr. od marmelády)

1×

Kelňa

Návod

1

VYZNAČTE A PRELEPTE
Kým začnete, mali by ste si pripraviť stenu. Uistite
sa, že je čistá a nie je na nej prach. Úplne prelepte
krycie lišty alebo rámy okien a dverí, ako aj zásuvky.
Presne si vymedzte časť steny, ktorú chcete namaľovať
vo vzhľade ombré, a na okrajoch ju tiež prelepte.
Teraz rozdeľte stenu vo výške, kde bude farebný
prechod, na štyri až šesť častí a označte ich pomocou
vodováhy a ceruzky. Čím viac častí, tým prirodzenejšie
bude prechod neskôr vyzerať.

2

NAMIEŠAJTE SI FARBU
Teraz sa pustite do miešania jednotlivých farebných
tónov. Koľko farebných odtieňov máte namiešať, závisí
od počtu farebných plôch na stene, ktoré ste vopred
prelepili páskou.
Pri miešaní začnite najlepšie svetlými tónmi a postupne sa prepracúvajte k tmavým. Výhodou je, že farbu
môžete stále miešať rovnakou tyčkou. Pri najsvetlejších
odtieňoch dajte do misky bielu farbu, pridajte veľmi
malé množstvo tmavej a dôkladne premiešajte.
Pri druhom farebnom tóne zvýšte množstvo tmavej
farby. Keď sa dostanete do polovice, mala by zmes
pozostávať približne napol z bielej a napol z tmavej
farby.
Z každej farebnej úrovne si namiešajte dostatočné
množstvo: Trafiť neskôr ten správny tón je totiž tak
trochu výzva. Približné pravidlo je, že potrebujete
asi 300 ml farby na plochu 0,5 m2 a o niečo viac
na štruktúrovanú omietku, pretože farbu treba viac
zapracovať, aby sa dostala do medzier v štruktúre.

3

MAĽUJTE
Keď sú farby namiešané, pusťte sa do maľovania.
Penovým valčekom natierajte veľké plochy a štetcom
menšie plochy, napríklad pri krycích lištách.
Začnite najsvetlejšou farbou v najvrchnejšej časti
prelepenej steny a postupujte až po značku ceruzkou.
Potom nasledujú tmavšie tóny. Pracujte rýchlo,
aby bola farba stále ešte čo najvlhšia, keď budete
jednotlivé tóny vzájomne prekrývať. Zatvorte okná, aby
farba schla pomalšie.

4

PREKRÝVAJTE
Keď sú všetky plochy namaľované, môžete začať
s prelínaním jednotlivých tónov. Na tento účel naneste
ešte raz trochu svetlejšiu a nasledujúcu tmavšiu farbu
nad každý prechod a pod neho tak, aby bola stále
ešte čerstvá. Použite buď štetec so šírkou 80 – 100 mm,
alebo (pre mäkší prechod) špongiu. Štetec alebo
špongiu navlhčite tak, aby bola vlhká, ale nekvapkala.
Teraz pohybmi nakríž obe farby do seba zapracujte.
Vždy začnite svetlou farbou, ktorú zapracujete
do tmavšej. Zo štetca alebo špongie medzi
jednotlivými stupňami vždy vymyte farbu.
Ak sa vám pri nanášaní čerstvej farby niečo rozpije
do oblasti pod ňou, nevadí: Keďže postupujete zhora
nadol, môžete takého nedostatky opraviť pri maľovaní
ďalšej oblasti.

5

SKONTROLUJTE Z ODSTUPU
Občas urobte pár krokov späť a pozrite sa na stenu z odstupu: Z väčšej vzdialenosti ľahšie uvidíte,
kde prechod už vyhovuje a kde by ste ho mali ešte vylepšiť. Farba sa však po zaschnutí trochu
zmení, takže konečný stav uvidíte až vtedy, keď bude stena úplne suchá.

VEĽA ZÁBAVY PRI
ZOSTAVOVANÍ, ŽELÁ VÁŠ TÍM
CREATE! BY OBI.

Právne upozornenie:
Pokyny a jednotlivé kroky uvedené v týchto návodoch predstavujú iba odporúčania pre možný postup, nie sú všeobecne záväzné
a takisto sa nemusí jednať o najlepší možný postup. Napriek tomu vám odporúčame ich dodržiavať a uschovať. OBI Slovakia s.r.o.
nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek dôsledky neprimeraného a neodborného postupu, ako aj prípadného zneužitia alebo
nesprávneho použitia. Zákonné práva a nároky týmto nie sú dotknuté.
Dbajte na osobnú bezpečnosť a najmä na vhodné pracovné prostredie. Preveďte potrebné opatrenia a v prípade pochybností
sa obráťte na odborníka. Jednotlivé zručnosti je potrebné hodnotiť realisticky a ak si nie ste istí, je potrebné si vyžiadať odbornú
podporu. Usilujeme o čo najväčšiu presnosť vo všetkých detailoch.
OBI Slovakia s.r.o. výslovne vylučuje zodpovednosť v prípade nezodpovedajúcej a neodbornej montáže v súlade s návodom,
ako aj v prípade nesprávneho použitia materiálov a nástrojov. Tu uvedené stavebné metódy sú len odporúčaním. V závislosti
od miestnych podmienok a použitia môžu byť potrebné zmeny. Zákonné práva a nároky týmto nie sú dotknuté. Počas realizácie
je potrebné dbať na dodržiavanie osobnej bezpečnosti a v prípade potreby nosiť vhodné ochranné prostriedky. Elektroinštalačné
práce môže vykonávať len kvalifikovaní elektrikári v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami. Je nutné
realistické vyhodnotenie zručností, a ak si nie ste istí, je potrebné povolať skúseného implementačného pomocníka. Práca nerobte,
ak nie ste oboznámení s príslušnými bezpečnostnými predpismi.
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