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ÚVOD

Balakryl:
Svet v lepších farbách
Prvotriedna kvalita,
ekológia a užívateľsky
prívetivé vlastnosti
farieb BALAKRYL sú pre
nás prioritou. Preto je
taktiež aj naša výroba
akreditovaná podľa noriem
ISO 9001 a ISO 14001
s dôrazom na kvalitu, vplyv
na životné prostredie,
bezpečnosť a ochranu
zdravia.

Každý z nás má pravdepodobne nejaké miesto, kam sa rád vracia, aby tu načerpal
novú silu a energiu. Niekto sa cíti najlepšie v mestskom byte, iný nachádza odpočinok na chalupe v horách a ďalší zas má chatku v záhradkárskej kolónii. Predstavu
o mieste našich snov môžeme mať odlišnú, ale v Balakryle chceme, aby to „vaše“
miesto bolo pre vás najkrajšie a najútulnejšie zo všetkých.
Vďaka širokej ponuke pestrých a účinných produktov môžete za chvíľu
natrieť a ošetriť čokoľvek. Nové veci, ale aj tie, ktoré za roky svojej existencie získali
určitú patinu. Balakryl umožní užívať si drobné radosti, ktoré prináša skrášľovanie
sveta okolo seba.
Balakryl sa na Slovensku stáva čoraz obľúbenejšou značkou medzi náterovými hmotami. Zrodil sa v polovici 80. rokov minulého storočia a odvtedy si vďaka
vynikajúcej kvalite a jednoduchej aplikácii získal veľa spokojných priaznivcov.
Vo svojej kategórii vodou riediteľných krycích farieb na drevo a kov postupne rastie
jeho podiel na trhu.
V našej ponuke nájdete široký výber farieb pre rôzne povrchy v interiéri aj
v exteriéri, a to takmer v neobmedzenej palete farebných odtieňov.
Produktový katalóg, ktorý držíte v ruke, vás prevedie celým sortimentom
a ponúkne vám praktické rady, ktoré uplatníte pri ochrane a skrášľovaní miest,
na ktorých vám záleží.
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suché, dobre vyzreté, rovnakej kvality
a bez hrboľov. A taktiež bez živice, ktorá
v teple zväčšuje svoj objem, vyteká z dreva
a môže preniknúť do náteru.
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61 Vytvorte si doma tabuľu.
Kdekoľvek chcete
Vďaka Tabuľovej farbe od Balakrylu si
aj doma môžete vytvoriť hravé prostredie. Stačí ňou natrieť akúkoľvek plochu
a premeniť ju tak na hladkú, matnú tabuľu.
Napríklad aj stenu v detskej izbe, na ktorú
potom môžete spolu so svojimi deťmi písať
alebo kresliť bežnou kriedou – rovnako ako
na tabuľu v škole. Kriedu zotriete mokrou
handričkou alebo špongiou.

Vytvorte si
okolo seba
farebný svet.
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Recyklujte veci
a uchovajte si svoje spomienky
Prehľad atestov
Pri nákupe našich farieb ľahko zistíte,
na čo sú vhodné. Stačí si pozorne prečítať etiketu. Dôležité atesty spoznáte
podľa piktogramov na obaloch.

Každá vec má svoju históriu. Sú s ňou spojené
naše spomienky a bola by škoda o to všetko
prísť. Najmä ak niektoré staršie veci novými už
ani nemožno nahradiť, pretože sa už nevyrábajú. Týka sa to napríklad komôd, postelí či kredencov po babičke, ale aj starých dverí alebo
okien na chalupe. Aj keď sa na nich podpísal
zub času, nemusíte ich vyhodiť. Môžete ich
recyklovať a spolu s nimi tak zachrániť aj kus
svojho života.
Preto je tu Balakryl a jeho vodou
riediteľné produkty. Sú bezpečné a ekologic-
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ké a vďaka európskemu atestu EN 71-3 ich
môžete bez obáv využiť aj na detské hračky
alebo nábytok v detských izbách. Veľa z nich
má atest aj pre priamy kontakt so suchými
potravinami, takže sa s nimi môžete pustiť
aj do renovácie jedálenských stolov alebo
vybavenia kuchýň.
V Balakryle sme radi, že na Slovensku
čoraz viac ľudí vytvára rôzne handmade výrobky. Slováci skrátka radšej opravujú a renovujú,
než vyhadzujú. To je nám blízke – považujeme
to za krásnu ukážku ekologického myslenia.

Na hračky a detský
nábytok
Takmer všetky nátery
Balakryl spĺňajú atest na
použitie ako farby na detské hračky
podľa všeobecne uznávanej európskej
normy EN 71-3. Takýto produkt spoznáte podľa symbolu detského koníka.
Na potraviny
Symbol jablka ukazuje,
že nátery Balakryl majú
taktiež atest aj pre priamy kontakt so suchými potravinami.
Ochrana pred
úrazmi
Vďaka protišmykovým
vlastnostiam sú nátery
Balakryl bezpečné, čo zákazníci najviac ocenia pri ošetrovaní hladkých
drevených podláh alebo schodov.

EKOLÓGIA

Prečo recyklovať s Balakrylom
Bezpečnosť
Naše farby sú bezpečnejšie ako vyžadujú normy.

Vybranými farbami
Balakryl môžete pokojne
natrieť aj hračky.

Ekológia
Nátery neobsahujú látky ohrozujúce životné prostredie. Prázdne a zvnútra umyté obaly
od farieb tak môžete vyhodiť aj do komunálneho odpadu.
Budúcnosť
Vodou riediteľným receptúram, ktoré sú pre Balakryl typické, patrí budúcnosť. Nemajú
totiž žiadne nežiadúce účinky na ľudské zdravie.
Výber
Zo širokého sortimentu si vyberiete, čo potrebujete – univerzálne produkty, nátery na
kov, drevo a ďalšie špeciálne povrchy. Rozsiahla je aj paleta farebných odtieňov.
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VODOU

RIEDITEĽNÉ

FARBY

Prečo sa
rozhodnúť
pre vodou
riediteľné
farby?
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VODOU

Nezapáchajú.
Rýchlo schnú
a dlho vydržia.

RIEDITEĽNÉ

FARBY

Vodou riediteľným farbám patrí budúcnosť. Spotreba syntetických farieb každým rokom klesá, pričom vodou riediteľné
varianty zaberajú ich pozíciu. Spotrebitelia a odborníci ich
preferujú, pretože nemajú nežiadúce účinky na ľudské zdravie. Technológie a vývoj vodou riediteľných farieb sa okrem
toho stále vyvíjajú a zdokonaľujú.
Vďaka tomuto posunu sa už o vodou riediteľných
farbách nedá povedať, že nie sú vhodné do exteriéru alebo
že sa nezlievajú do hladkého povrchu. Je to práve naopak.
Vezmite štetec do ruky a vyskúšajte aj vy novú generáciu
vodou riediteľných univerzálnych farieb od Balakrylu. Budete
príjemne prekvapení.

6 výhod vodou riediteľných farieb
Rýchlo schnú
Za jeden deň povrch natriete a ešte v ten istý ho
začnete používať.
Bez zápachu
Pri aplikácii ani po zaschnutí farby nijako
nezapáchajú.
Sú trvanlivé
Sú pružnejšie a lepšie odolávajú popraskaniu
vplyvom tepelnej rozťažnosti podkladu.
Neškodia
Obaly vodou riediteľných farieb je možné likvidovať
ako bežný komunálny odpad.
Nežltnú
Náter nežltne v tmavých priestoroch ani na
radiátoroch.
Žiadne nebezpečenstvo
Nehrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo
výbuchu, nevyžadujú špeciálne skladovanie.
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RIEŠENIE

Naše produkty
patria
k najpredávanejším
na trhu.
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Vieme, čo potrebujete
Vďaka dlhoročným skúsenostiam o vývoji farieb,
znalostiam trhu a spotrebiteľských požiadaviek
dokážeme zákazníkom ponúknuť presne to, čo pri
natieraní potrebujú. Produkty Balakryl nájdete jednak v špecializovaných predajniach Domov Farieb
(www.domyfarieb.sk), ako aj v hobby marketoch
a u nezávislých predajcov. Úspech Balakrylu je
postavený na kvalite, hodnotách, spoľahlivosti
a dôvere zákazníkov. Už veľa rokov.
Kvalitu Balakrylu potvrdzujú spotrebiteľské testy,
značka kvality Czech Made a európske certifikáty.

Kompletné informácie
o produktoch (spolu
s technickými listami) nájdete
na webe www.balakryl.sk. Okrem
toho sú na webe aj inšpiratívne
články a rady a tiež prehľad
predajných miest.
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UNIVERZÁLNE

NÁTERY

Úplne nové odtiene

Viete, že...?
V slepom teste potvrdilo viac ako
30 profesionálnych maliarov a natieračov
zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska,
že univerzálna farba na drevo a kov Balakryl
UNI má najlepšiu roztierateľnosť a tvrdosť
náteru vo svojej triede. Balakryl necháva
profesionálov opakovane testovať farby,
čo je prospešné aj pre bežných
spotrebiteľov.
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Balakryl UNI

Balakryl prichádza v rade UNI
s tromi skupinami odtieňov.
Okrem sivých odtieňov sú v ponuke aj klasické prírodné odtiene
a taktiež veľmi sýte, intenzívne odtiene.
Sivé odtiene sú veľmi
nenápadné, decentné a elegantné. Vďaka tomu majú výrazný
mestský charakter. Sú tlmenejšie
a hodia sa nielen do mestskej
výstavby, ale aj do moderných
interiérov, v ktorých pôsobia luxusne a dokonale tak zvýrazňujú
jednoduchý, minimalistický dizajn.
Klasické odtiene vhodne
oživia prvky v exteriéri aj interiéri
a zdôraznia prírodný charakter
materiálov. Majú až škandinávsky šmrnc, vďaka čomu vytvoria
vyvážené, neutrálne prostredie.
Kombinácia prírodných odtieňov
vytvára vrelé a pokojné prostredie, v ktorom sa budete cítiť
príjemne.
Skupina sýtych, veľmi
intenzívnych odtieňov zase
umožňuje vytvoriť originálne
a veľmi zaujímavé farebné kombinácie. Ukážte váš nekonvenčný
prístup, pohrajte sa s kontrastnými odtieňmi a oživte každý kút
vášho domova. Niekedy stačí len
pár pestrých doplnkov, inokedy
znesie sýte odtiene celý priestor.
Je to na vás.

UNIVERZÁLNE

NÁTERY

BALAKRYL
RIEŠENIE

Univerzálne
nátery Balakryl
Univerzálne farby sú vhodné na širokú škálu povrchov – drevo, kov, prípadne aj plasty. Ľahko sa aplikujú a perfektne zakryjú natieraný povrch.
Univerzálne nátery sú ideálne na renovácie
ako nátery rôznych druhov materiálov vedľa seba –
napríklad na betónovú stenu, kovovú zárubňu a drevené dvere. Prípadne ak potrebujete natrieť drevené
predmety s kovovými časťami a chcete ich zladiť do
jedného farebného odtieňa. V ponuke farieb špecializovaných na jednotlivé povrchy často nie je jednoduché nájsť rovnaký odtieň, univerzálne farby sú preto
najjednoduchším a najrýchlejším riešením.

Z univerzálnych farieb Balakryl možno
namiešať až 20 000 farebných odtieňov, a to v troch
typoch finálneho vzhľadu (lesklý, saténový a matný).
Zaujímavý efekt môžete dosiahnuť kombináciou lesklých a matných plôch, kde výraznejší odtieň natriete
lesklým odtieňom a doplníte ho decentným matným
svetlejším odtieňom.
Farby Balakryl UNI okrem toho majú atesty na
nátery hračiek a detského nábytku a podkladov, ktoré
prichádzajú do kontaktu so suchými potravinami.
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U

PREHĽAD

PRODUKTOV

UNI mat

–

KRYCÍ

NÁTER

Hmotnosť balenia (v kg)
Farebnosť:
Výdatnosť:
Konečný vzhľad:

0,7

Vodou riediteľná vrchná farba
s univerzálnym použitím, určená na
nové aj renovačné nátery kovu, dreva,
betónu, omietok a ďalších materiálov
v interiéri aj exteriéri. Náter povrch
účinne chráni pred poveternostnými
vplyvmi a výsledkom je hladký matný
vzhľad v širokej škále atraktívnych
farebných odtieňov. UNI mat má
vynikajúcu kryciu schopnosť a povrch
spoľahlivo zakryje.

Jednoduchá aplikácia
a ľahká roztierateľnosť

Dlhá
životnosť

Hladký matný
vzhľad

Balakryl UNI

9

Atest na detské
hračky a pre priamy
kontakt so suchými
potravinami.

Jeho výhodou je taktiež
mimoriadne jednoduchá aplikácia,
ktorú potvrdzujú aj skúsenosti
profesionálnych maliarov
a natieračov v slepom teste. Ak
dodržíte správny aplikačný postup,
náter vydrží v exteriéri aj niekoľko
rokov. Farby Balakryl UNI sú tepelne
odolné, stálofarebné a odolné voči
poškriabaniu, a pri opätovnom
pretieraní sa ľahko udržiavajú.
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2,5

Výborná odolnosť
voči poveternostným
vplyvom

PREHĽAD

PRODUKTOV

–

KRYCÍ

NÁTER

Vzorkovnica farieb
Do vzorkovnice pribudlo veľa nových odtieňov, ktoré pri natieraní rozhodne oceníte.
Univerzálne použiteľnými farbami sú napr.
svetlá a tmavá sivá, prírodné odtiene so
škandinávskym šmrncom zase doplnila svetlá
a tmavá hnedá alebo tmavo zelená. K sýtym
farbám naopak pribudla červená a tmavomodrá. Nech natierate čokoľvek, u nás si
určite vyberiete.

0100
biely

0105
svetlosivý

0101
pastelovo
sivý

0150
tmavosivý

0160
sivohnedý

0199
čierny

0615
slonová kosť

0215
béžový

0225
svetlohnedý

0840
červenohnedý

0245
tmavohnedý

0250
palisander

0620
žltý

0530
zelený

0535
tmavozelený

0830
červený

0440
modrý

0460
tmavomodrý

– novinka

Bázy
L

Z

Veľkosť balenia (v l)
D

1

2,5

Viete, že...?
UNI mat vytvára prirodzene
elegantný povrch s matným
vzhľadom, ktorý do interiéru
vnesie útulnosť a domácu
atmosféru. Nie je tak nápadný
ako lesk, preto sa len tak
neopozerá.

5

Namiešajte si až 20 000 rôznych odtieňov.
Nevybrali ste si? V miešacích centrách Balakryl možno namiešať práve ten odtieň,
ktorý požadujete v lesklom, saténovom alebo matnom prevedení.

NCS S2020-B10G

Pastelovo sivý 0101
Pastelovo sivý 0101
Biely 0100
Sivohnedý 0160
Pastelovo sivý 0101

Sivohnedý 0160
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U

PREHĽAD

PRODUKTOV

UNI lesk

–

KRYCÍ

NÁTER

Hmotnosť balenia (v kg)
Farebnosť:
Výdatnosť:
Konečný vzhľad:

0,7

Vodou riediteľná vrchná farba
s univerzálnym použitím, určená
na nové aj renovačné nátery kovu,
dreva, betónu, omietok a ďalších
materiálov v interiéri aj exteriéri.
Vďaka hladkému lesklému vzhľadu
v širokej škále originálnych
farebných odtieňov pôsobí veľmi
reprezentatívne. Náter veľmi dobre
kryje a navyše sa ľahko rozotiera,
čo uľahčuje aplikáciu.

Jednoduchá aplikácia
a ľahká roztierateľnosť

Dlhá
životnosť

Hladký lesklý
vzhľad

Balakryl UNI

9

Víťaz slepého
testu maliarov
a natieračov.

Ak dodržíte aplikačný postup,
náter vydrží v exteriéri aj niekoľko
rokov – UNI lesk je pritom tepelne
odolný, stálofarebný a odolný voči
poškriabaniu, s ľahkou údržbou pri
opätovnom natieraní. Na porézne
stavebné materiály môžete použiť
UNI lesk aj ako napúšťadlo. Vďaka
atestu EN 71-3 je náter vhodný
na detské hračky a nábytok alebo
podklady, ktoré prichádzajú do
kontaktu so suchými potravinami.
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2,5

Výborná odolnosť
voči poveternostným
vplyvom

PREHĽAD

PRODUKTOV

–

KRYCÍ

NÁTER

Vzorkovnica farieb
Sivé odtiene majú decentný mestský charakter, pôsobia elegantne a zdôrazňujú minimalistický dizajn. Klasické odtiene zvýraznia
prírodný charakter natieraných materiálov
a sýte farby vám zase umožnia vytvárať originálne výtvory, ktoré dokonale oživia každé
miesto. Využite nové odtiene v našej ponuke
a oživte váš obľúbený interiér i exteriér.

0100
biely

0105
svetlosivý

0101
pastelovo
sivý

0150
tmavosivý

1999
čierny

0615
slonová kosť

0215
béžový

0225
svetlohnedý

0245
tmavohnedý

0250
palisander

0620
žltý

0535
tmavozelený

0840
červenohnedý

0830
červený

0460
tmavomodrý

– novinka

Bázy
L

Z

Veľkosť balenia (v l)
D

1

2,5

Namiešajte si až 20 000 rôznych odtieňov.
Nevybrali ste si? V miešacích centrách Balakryl možno namiešať práve ten odtieň,
ktorý požadujete v lesklom, saténovom alebo matnom prevedení.

5

Viete, že...?
UNI lesk je výrazným prvkom,
oslní už na prvý pohľad. Lesk
dodáva povrchu ľahkosť a moderný,
niekedy až luxusný vzhľad. Povrch
sa vďaka náteru ľahko udržiava.
Aj v exteriéri má lesk vysokú
odolnosť voči poveternostným
vplyvom a dlho si zachováva
nový vzhľad.

červený 0830

tmavozelený 0535

svetlosivý 0105
žltý 0620

sivohnedý 0160
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U

PREHĽAD

PRODUKTOV

–

UNI satin

KRYCÍ

NÁTER

Hmotnosť balenia (v kg)
Farebnosť:
Výdatnosť:
Konečný vzhľad:

0,7

Vodou riediteľná vrchná farba
s univerzálnym použitím, určená
na nové aj renovačné nátery kovu,
dreva, betónu, omietok a ďalších
materiálov v interiéri aj exteriéri.
Náter účinne chráni povrch a dodá
mu hladký saténový vzhľad v pestrej
škále originálnych farebných
odtieňov.

Atest na detské
hračky a pre priamy
kontakt so suchými
potravinami.

UNI satin má výbornú kryciu
schopnosť, je veľmi hustý a ľahko
roztierateľný. Jeho veľkou výhodou
je mimoriadne jednoduchá
aplikácia, ktorú potvrdzujú
aj skúsenosti profesionálnych
maliarov a natieračov v slepom
teste. Ak dodržíte správny aplikačný
postup, náter vydrží v exteriéri aj
niekoľko rokov. Farby Balakryl UNI
sú tepelne odolné, stálofarebné
a odolné voči poškriabaniu, a pri
opätovnom pretieraní sa ľahko
udržiavajú.

Jednoduchá aplikácia
a ľahká roztierateľnosť

Dlhá
životnosť

Hladký pololesklý
vzhľad
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Balakryl UNI

2,5

Výborná odolnosť
voči poveternostným
vplyvom

PREHĽAD

PRODUKTOV

–

KRYCÍ

NÁTER

Vzorkovnica farieb
Saténový vzhľad je zlatou strednou cestou
medzi leskom a matom. Vyzerá štýlovo,
nadčasovo a veľmi elegantne. A to aj vďaka
štyrom decentným odtieňom z našej vzorkovnice, ktoré oživia celý priestor. Kombináciou
bielej, sivej, čiernej alebo tmavohnedej okrem
toho vytvoríte aj pôsobivý kontrast.

Bázy
L

Z

Veľkosť balenia (v l)
D

1

5

1000
biely

0110
sivý

1999
čierny

0240
tmavohnedý

Namiešajte si až 20 000 rôznych odtieňov.
Nevybrali ste si? V miešacích centrách Balakryl možno namiešať práve ten odtieň,
ktorý požadujete v lesklom, saténovom alebo matnom prevedení.

Viete, že...?
UNI satin vytvára na povrchu
hodvábny pololesk a spája tak
estetické vlastnosti matného
povrchu, pri ktorom sa cení
predovšetkým elegancia
a nadčasovosť s praktickosťou
lesku. Povrch je hladký, s jemným
leskom a ľahko sa udržiava.
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TIPY

A

TRIKY

KROK
ZA KROKOM

Postavte si
detské
ihrisko
Na výrobu detského ihriska vám postačí jeden
víkend. Môžete pritom využiť staré predmety,
ktoré doposiaľ len zaberali miesto. Napríklad
staré dosky z podkrovia a podobne. Ak ste mali
staršie drevo správne uskladnené, bude dobre
vyschnuté a nebude praskať.

Záhradný domček

Najlepším materiálom na záhradný domček
sú staré dosky alebo drevené palety. Dostupné
sú v predajniach stavebnín, na stavbách, vo
výrobných závodoch, výkupniach paliet alebo
v zberných surovinách. Za štandardnú paletu
(120 x 80 cm) zaplatíte do 5 €.
My sme použili trámy a dosky zo starej
strechy rodinného domu. Ako základ poslúžili
betónové pätky, do ktorých sme pomocou
kovových kotiev osadili trámy. Podlahu, steny,
strechu a balkónik sme zhotovili z rôzne veľkých
dosiek a okná sme vytvorili z plexiskla zo starého
sprchového kúta. Strechu sme pokryli Alukrytom
a ukončili asfaltovými šindľami.
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Balakryl UNI

1

Dajte sa do výroby
záhradného domčeka.
Nie je to zložité.

TIPY

Materiál máte poruke
Najlepším materiálom na záhradný domček sú staré dosky alebo
drevené palety.

2

5

Siahnite po UNI
Na staršie a degradované drevo sa
hodia krycie farby, napr. Balakryl UNI.

Drevo prebrúste
Ak nepoužívate nový materiál, musíte
dosky pred natieraním prebrúsiť až na
nezošednuté, zdravé drevo.

3

Natierať môžu aj deti
Farby Balakryl UNI sú ekologické a nezapáchajú, deti sa tak môžu natierania
zúčastniť.

6

A

TRIKY

4

Začnite stavať
Zmeňte sa na architekta alebo stolára
a vyrobte si záhradný domček.

7

Pozor na detaily
Dajte si záležať na každom detaile, aby
sa deti v domčeku cítili ako doma.

Ak máte nové drevo a chcete, aby vynikla jeho prirodzená krása a kresba,
zvoľte namiesto krycej farby lazúru.
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TIPY

8

A

TRIKY

Vhodný je aj valček
Pri natieraní rovných plôch môžete
využiť nielen štetec, ale aj valček.

Najprv Balakryl Antikor
Po jednej vrstve Antikoru natrite preliezku finálnou farbou – Balakrylom UNI
v ľubovoľnom odtieni.

10

Preliezka ako nová
Renovujte starú preliezku a spojte ju
s domčekom. Pred natieraním kovový
povrch prebrúste, aby bol hladký, bez hrdze
a čistý.

9

Pieskovisko musí byť
Správne detské ihrisko potrebuje pieskovisko – najprv dôkladne prebrúste drevo,
potom ho natrite dvoma vrstvami Balakrylu UNI.

11

Rovnako ako v prípade záhradného domčeka aj materiál na
pieskovisko musíte najprv prebrúsiť až na nezašednuté drevo.
Až potom začnite s natieraním.
22

Balakryl UNI

TIPY

A

TRIKY

Základom je Antikor, ktorý chráni pred
koróziou. Môžete ho použiť na nové aj
renovačné nátery kovov.
Hmotnosť balenia (v kg): 0,7 / 2,5
Konečný vzhľad: matný

Renovácia preliezky
s hojdačkou

12

Výsledok je dokonalý –
hlavne vďaka pestrým
farbám.

Aj staršia preliezka z čias vášho
detstva môže slúžiť dnešným deťom.
Stačí ju prebrúsiť a dať jej nový šat.
Vďaka farbám Balakryl UNI, ktoré je
možné použiť na drevo a kov, možno
zladiť celé ihrisko do jedného odtieňa.

Pieskovisko
Na výrobu pieskoviska postačia
štyri širšie dosky, štyri rohové kliny
a netkaná textília alebo iná textília
na vytvorenie dna, vďaka ktorej sa
budete môcť po niekoľkých rokoch
pieskoviska jednoducho zbaviť.
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ZVLÁDNE
TO KAŽDÝ

Dajte veciam
starožitný vzhľad

Patinovanie
je jednoduchšie,
ako si myslíte.

S Balakrylom sa môžete pustiť aj do originálnych výtvorov. Stačí si osvojiť niektoré
zaujímavé techniky – napríklad patinovanie nábytku, ktoré vdýchne starším
aj novším kusom starobylý alebo starožitný
vzhľad a vytvorí tak obľúbený vintage štýl.
Ten sa teraz objavuje nielen na chatách,
ale aj v mnohých domácnostiach.
Patinou jednoducho priznáte, že
je to stará vec, ale dodáte jej potrebný
šmrnc, ktorý rôzne ryhy a stopy času len
prehĺbi. Patinovanie si vyskúšajte najprv
na malých kúskoch, až potom zrenovujte
napríklad skriňu.
Pripravili sme pre vás jednoduchý
plán, ako začať s patinovaním. Zvládne
to každý a postačia vám na to farby
Balakryl, štetec, špongia alebo handrička
a brúsny papier. Aj keď samotný postup
nie je zložitý, buďte trpezliví, pretože
každú vrstvu treba nechať poriadne
zaschnúť.

Ďalšou možnosťou je natrieť na upravený povrch súvislú vrstvu Balakrylu UNI a nechať ju zaschnúť.
Potom vodorovne držaným štetcom aplikovať druhú vrstvy farby, ale iba na vystupujúce drevené
vlákna (čiže nie súvisle na celý povrch) a opäť nechať zaschnúť.
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TIPY

A

TRIKY

Ako na to
Príprava
Povrch dreva najprv
okefujte, aby bol čo
najhladší a najčistejší pred
prvým natieraním.

1

Nová vrstva
Na pôvodný náter naneste vrstvu v odlišnom
odtieni. Napríklad na tmavo
modrú skriňu zvoľte farbu
slonovej kosti. Na bielu zase
hnedú a pod.

2

Tieňovanie
Vrchnú vrstvu opatrne
zotrite špongiou alebo
handričkou, aby ste dosiahli
efekt tieňovania a prechodu
medzi jednotlivými vrstvami.

3

Posledná úprava
Miesta s väčším
nánosom farby jemne
prebrúste.

4

Skrinku na topánky na obrázku
sme oživili vďaka farbám Balakryl
UNI. Zatiaľ čo na prvú vrstvu sme
použili béžový odtieň, na druhú
vrstvu nám poslúžil palisander.
Obe farby sme zvolili v matnej
verzii.
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DREVO

Drevo
Drevo je fascinujúci prírodný materiál. Hlavne keď si
uvedomíte, že na svete rastie viac ako 100 000 rôznych
druhov drevín a každá má iné vlastnosti. Neexistuje žiadne
univerzálne drevo, ktoré by sa dalo použiť na všetko. Drevo
sa líši tvrdosťou, farbou a ďalšími charakteristikami. Preto
je dôležité spraviť si v existujúcich drevinách „ inventúru“
a vyznať sa aspoň v ich základnom rozdelení.
Rozdelenie drevín podľa stupňa tvrdosti je jedna
z dvoch základných kategórií. Spracovanie mäkkého dreva
je jednoduchšie, avšak takéto drevo menej vydrží. Tvrdšie,
predovšetkým exotické drevo, je výrazne trvanlivejšie.

Rozdelenie drevín podľa tvrdosti
Veľmi mäkké:	smrek, borovica, limba, jedľa, topoľ,
vŕba, lipa
Mäkké: 	smrekovec, duglaska, kosodrevina,
borievka, breza, jelša, vŕba rakytová,
čremcha, teak
Stredne tvrdé:	gaštan jedlý, platan, brest, lieska
Tvrdé:
	dub, orech, javor, čerešňa, jabloň,
jaseň, buk, hruška, slivka, agát, hrab
Veľmi tvrdé:	drieň, vtáčí zob, dub plstnatý,
zimozeleň
Extrémne tvrdé:	eben cejlónsky, africký grenadil,
guajak a ďalšie exotické
dreviny
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Balakryl na drevo

DREVO

Pamätajte aj na farbu

1

Neexistuje univerzálne
drevo, ktoré by sa
hodilo na všetko.

2

Listnaté stromy majú
väčšinou tvrdé drevo,
ihličnany sú skôr mäkké,
ale neplatí to na sto
percent.

3
4

Tvrdé drevá sú často
tmavšie, mäkké svetlejšie
(ale existujú aj výnimky).
Farba dreva nie je
trvalá, po čase sa mení
predovšetkým kvôli
pôsobeniu UV žiarenia.

4 fakty
o dreve:

Okrem tvrdosti je dôležitým faktorom pri výbere aj farba dreva.
Možno vás prekvapí, že drevo môže mať desiatky rôznych odtieňov –
siahajú od bielej až po čiernu a zahŕňajú všetko, čo je medzi tým.
Farba síce nemá vplyv na mechanické vlastnosti dreva, ale je kľúčová
práve pri výbere olejov – tie by totiž nikdy nemali prirodzený odtieň
dreva tlmiť alebo zakrývať, ale naopak zvýrazňovať.
Farba sa okrem toho mení vekom – ovplyvňujú ju hlavne ovzdušie a ultrafialové slnečné lúče, vplyv majú ale aj ďalšie
faktory, ako sú škodcovia alebo huby. Z toho dôvodu svetlé dreviny
sivejú a tmavnú, tmavé zase získavajú svetlejší, menej výrazný farebný odtieň. Abnormálna farba dreva je zároveň príznakom toho,
že je lepšie sa mu vyhnúť.

Rozdelenie drevín podľa farby
Biela až žltkastá:
smrek, jedľa, lipa, javor, jaseň
Biela s ružovkastým odtieňom:
breza, buk
Ružová až hnedofialová:
hruška, smrekovec
Oranžová až červenohnedá:
jelša, borovica
Sivohnedá až hnedá:
dub, orech
Škoricovo hnedá:
brest
Zelenohnedá:
agát

Viete, že...?
Každé drevo má iný odlesk a niektoré ho nemajú vôbec.
Spôsobujú to jednotlivé vlákna drevín, ktoré odrážajú lúče svetla.
Zakaždým inak. Umelo tento lesk prakticky vôbec nejde
napodobniť, pretože drevo je v tomto smere úplne unikátne.
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DREVO

Natierajte vždy v smere vlákien. Skôr ako sa
pustíte do druhej vrstvy, musí byť tá prvá
dostatočne suchá. Náter tiež jemne prebrúste.
Nezabudnite, že natrieť drevo zvonka len
jedenkrát nestačí – pravidelná kontrola
a obnova náteru predĺži životnosť dreva.

Pri natieraní je ideálna
teplota okolo 20 stupňov
Celzia. Nenatierajte na
prudkom slnku, keď prší
alebo je vonku hmla.
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DREVO

BALAKRYL
RIEŠENIE

Nátery Balakryl na drevo
Na ochranu a skrášlenie dreva si môžete vybrať rôzne prostriedky. Bezfarebné laky sú jasnou voľbou, ak chcete zachovať
prírodnú kresbu, štruktúru a farbu dreva. Lak navyše povrch
chráni – vonku pred poveternostnými vplyvmi, v interiéri pred
mechanickým opotrebovaním. Lazúry drevo zafarbia na požadovaný atraktívny odtieň a zdôraznia jeho štruktúru.
Lak do exteriéru. Je pružnejší ako interiérový lak, preto
menej praská a znižuje riziko olupovania. Je odolný voči vode
a zabraňuje prenikaniu vlhkosti do dreva. UV filter okrem toho
chráni drevo pred žltnutím.

Hrubovrstvá lazúra. Vytvára silnejší, priehľadný a mikroporézny vodoodpudivý film, ktorý chráni drevo v exteriéri pred
nepriaznivými poveternostnými vplyvmi vrátane UV žiarenia.
Používa sa na rozmerovo stabilné prvky (okná, rámy, dvere
a pod.).
Napúšťadlo. Bezfarebný impregnačný náter, ktorý je nevyhnutnosťou hlavne na ochranu nového, vonkajšieho dreva.
Základná farba. Vyplní ryhy, poškriabania a nerovnosti
a povrch pripraví na náter ďalšej vrstvy. Zvyšuje tiež priľnavosť
vrchnej farby.

Lak do interiéru. Musí odolávať mechanickému namáhaniu,
alkoholu, mastnotám aj bežným čistiacim prostriedkom používaným v domácnosti. Drevené vnútorné povrchy sa vďaka nemu
ľahko udržujú.

Vrchná farba. Vytvorí pružný a pevný film, ktorý dobre odoláva aj veľkej záťaži. Výsledný náter má dlhú životnosť a krásny
hladký vzhľad.

Tenkovrstvá lazúra. Vsiakne do podkladu a vytvorí veľmi
tenký film, čím umožňuje drevu dýchať. Neolupuje sa a dobre
chráni predovšetkým rozmerovo nestabilné povrchy (trámy,
palubovky, drevené obklady, ploty a pod.).

Olej. Vhodný na všetky druhy dreva od mäkkého až po tvrdé.
Zvyšuje jeho odolnosť, pretože zabraňuje prenikaniu vlhkosti,
šednutiu a praskaniu dreva. Drevo jemne zafarbí, ale ponechá
mu prirodzený vzhľad.
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PREHĽAD

PRODUKTOV

–

LAZÚRA

Hmotnosť balenia (v kg)

Telux

Farebnosť:
Výdatnosť:
Konečný vzhľad:

0,7

Rýchloschnúca vodou riediteľná
hrubovrstvá lazúra s výbornou
farebnou stálosťou a reprezentatívnym
vzhľadom. Zabraňuje prenikaniu vody
do dreva, čím zabraňuje rozmerovým
zmenám spôsobeným zmenami
vlhkosti. Náter vďaka tomu nepraská
a neolupuje sa. Lazúru je možné
použiť na nové aj renovačné nátery
všetkých druhov dreva a drevených
prvkov v interiéri aj exteriéri.

2,5

Atest na
detské hračky
a nábytok.

Na nové
aj renovačné
nátery
Životnosť
až 5 rokov
Zabraňuje
prenikaniu vody

Vzorkovnica farieb
Výber z 8 základných
odtieňov. 60 farebných
odtieňov je možné
namiešať v miešacích
zariadeniach Balakryl.
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bezfarebný*

Balakryl na drevo

*báza

borovica*

dub

pínia

teak

orech

palisander

mahagón

PREHĽAD

PRODUKTOV

–

LAZÚRA

Hmotnosť balenia (v kg)

Dixol

Farebnosť:
Výdatnosť:
Konečný vzhľad:

0,7

Rýchlo schnúca vodou riediteľná
tenkovrstvá lazúra na nové
a renovačné nátery všetkých druhov
dreva a drevených prvkov v interiéri
aj exteriéri. Preniká hlboko do
štruktúry dreva a znižuje jeho
vlhkosť. Zabraňuje tak pokrúteniu
a praskaniu dreva. Pritom ho nielen
chráni, ale zvýrazní aj jeho kresbu
a umožňuje mu vyniknúť.

2,5

9

Atest na
detské hračky
a nábytok.

Životnosť
až 3 roky
Zabraňuje
prenikaniu vody
Na nové
a renovačné
nátery

Vzorkovnica farieb
Výber z 8 základných
odtieňov. 60 farebných
odtieňov je možné
namiešať v miešacích
zariadeniach Balakryl.

bezfarebný*

borovica*

dub

pínia

teak

orech

palisander

mahagón

*báza
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PRODUKTOV

Polyurex

–

LAK

Hmotnosť balenia (v kg)
Farebnosť:
Výdatnosť:
Konečný vzhľad:

Vodou riediteľný polyuretánový
podlahový lak na nové a renovačné
bezfarebné nátery všetkých druhov
drevených podláh, dreva, korku
a podobných materiálov v interiéri.
Je protišmykový a ideálny do
priestorov s vysokým zaťažením.
Keďže náter je veľmi tvrdý, odoláva
poškriabaniu, mastnote a alkoholu.
Lakovaný povrch je umývateľný
a ľahko sa udržiava.

0,6

2,5

4

Protišmykový
atest.

Lakovaný
povrch sa ľahko
udržiava
Odoláva poškriabaniu,
mastnote a alkoholu
Chráni drevo
pred priamym
slnečným žiarením

Lakovaný povrch sme testovali
v laboratóriách PPG proti najbežnejším
chemikáliám v domácnosti. Na očistenom
povrchu sa ani po 24 hodinách neobjavili
žiadne škvrny.
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Atest na detské
hračky a nábytok

PREHĽAD

Sportakryl

PRODUKTOV

–

LAK

Hmotnosť balenia (v kg)
Farebnosť:
Výdatnosť:
Konečný vzhľad:

Vodou riediteľný akrylátový lak
na nové aj renovačné bezfarebné
nátery všetkých druhov dreva, korku
a podobných materiálov v interiéri.
Drevo chráni a zároveň zvýrazní
jeho jedinečný prírodný vzhľad.
Receptúra disponuje atestom
EN 71-3 na použitie na detské
hračky a nábytok a tiež atestom
na podklady, ktoré prichádzajú do
kontaktu so suchými potravinami.

0,7

2,5

4

9

Najpredávanejší
vodou riediteľný lak.

Atest
na detské
hračky
Zvýrazňuje prírodný
vzhľad dreva
Atest na priamy
kontakt so suchými
potravinami

Veľmi odolný,
ľahko sa udržiava

Lakovaný povrch
je umývateľný
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PREHĽAD

PRODUKTOV

Vonkajší
lak

–

LAK

Hmotnosť balenia (v kg)
Farebnosť:
Výdatnosť:
Konečný vzhľad:

0,7

Vodou riediteľný hrubovrstvý lak na
nové aj renovačné bezfarebné nátery
všetkých druhov dreva a podobných
materiálov hlavne v exteriéri. Chráni
drevo pred slnečným žiarením
a inými poveternostnými vplyvmi,
zabraňuje jeho žltnutiu. Chráni aj
pred preniknutím vody do dreva.
Má atest EN 71-3 na použitie na
detské hračky a nábytok.

2,5

Dekoratívne
a ochranné
vlastnosti.

Dokonale pružný,
čo je v exteriéri
kľúčové
Atest na detské
hračky a nábytok
Lakovaný povrch
nepraská
a neolupuje sa

Rýchlo schne,
prácu zvládnete
za deň
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PREHĽAD

Voskový
olej

0,75

OLEJ

2,5

Atest na detské hračky
a kontakt so suchými
potravinami.

Vyživuje a chráni
drevo zvonku
aj zvnútra

Olej je
protišmykový

Povrch
sa ľahko
udržiava

dub biely

–

Veľkosť balenia (v l)
Farebnosť:
Výdatnosť:
Konečný vzhľad:

Interiérový olej na drevo na báze
prírodného včelieho vosku, vhodný
na mäkké aj tvrdé drevo. Vhodný
na drevené podlahy, obloženie,
schodiská, nábytok a iné predmety
z dreva v interiéri. Prenikne hlboko
do dreva a zvyšuje jeho odolnosť,
lebo na povrchu vytvára ochrannú
vrstvu s otvorenými pórmi, ktoré
umožňujú drevu prirodzene dýchať.

Vzorkovnica
farieb

PRODUKTOV

Prirodzene
matný

natural

buk

dub
prírodný

dub
sivý

wenge
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PREHĽAD

PRODUKTOV

–

NAPÚŠŤADLO

Napúšťadlo
Vodou riediteľné bezfarebné fungicídne
a insekticídne napúšťadlo určené na napúšťanie
dreva pred použitím vodou riediteľných aj
syntetických lakov, lazúr a krycích farieb. Hodí
sa na preventívne ošetrenie zdravého dreva
a ošetrenie napadnutého alebo nakazeného
dreva hlavne v exteriéri. Technológia
Oleomethrine s obsahom oleja zabezpečí až
dvakrát vyššiu účinnosť ako mikroemulzia.

Farebnosť:
Výdatnosť:

0,5

Chráni drevo
do hĺbky.

Zachováva prirodzenú
kresbu dreva

Nevhodný na
detské hračky

Na zdravé
aj napadnuté drevo

Až dvakrát
účinnejší ako
mikroemulzia

„Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu
a informácie o výrobku.“
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Veľkosť balenia (v l)

Balakryl na drevo

2

PREHĽAD

Základ
Vodou riediteľná akrylátová farba
na základné nátery všetkých
druhov dreva v interiéri aj exteriéri.
Výborne priľne k drevenému
podkladu a starým náterom. Spolu
s vrchnými farbami Balakryl tvorí
ucelený systém. Na dreve vytvorí
ideálny hladký povrch pre aplikáciu.
Receptúra obsahuje blokátor, ktorý
izoluje tanín a hrče spôsobujúce
nežiadúce zafarbenie dreva.

Vynikajúca
adhézia náteru

Vyplní praskliny,
trhliny a nerovnosti
v dreve

Vzorkovnica
farieb

PRODUKTOV

–

ZÁKLAD

Hmotnosť balenia (v kg)
Farebnosť:
Výdatnosť:
Konečný vzhľad:

0,7

2,5

Výborná
krycia
schopnosť.

Povrch sa veľmi
dobre brúsi

Atest na
detské hračky
a nábytok

0100
biely
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PREHĽAD

PRODUKTOV

Okná
a dvere
Vodou riediteľná akrylátová vrchná
farba na nátery všetkých druhov
dreva v interiéri aj exteriéri. Receptúra
obsahuje špeciálne spojivo, ktoré
zaručuje tvorbu vysoko priľnavého,
elastického a mechanicky odolného
náteru. Náter nedolepuje ani pri vyšších
teplotách a je stále pružný – okná
a dvere tak bez problémov otvoríte aj
v horúcich letných dňoch. Odpudzuje
vodu a má atest EN 71-3 na hračky.

Dlhá
životnosť

Nedolepuje ani pri
vyšších teplotách

Vzorkovnica
farieb
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0100
biely

–

OKNÁ

DVERE

Hmotnosť balenia (v kg)
Farebnosť:
Výdatnosť:
Konečný vzhľad:

0,7

Pružný,
mechanicky
odolný náter.

Krásny
hladký vzhľad

Atest na hračky
a kontakt so suchými
potravinami

TIPY

A

TRIKY

ZVLÁDNE
TO KAŽDÝ

Ako natierať okná a dvere

Postup
pri renovácii
okien a dverí.

Starý náter môže
ostať
Starý náter netreba
odstraňovať, ak dobre drží.
Odmastite ho, dôkladne umyte
a jemne prebrúste.

1

Nestačí to len
pretrieť?
Ak sú dvere alebo okná
príliš tmavé alebo zošednuté
a chcete ich mať v prírodnom
prevedení, obrúste starý náter
až na zdravé a čisté drevo
a natrite všetko nanovo. Na
vyrovnanie nerovností povrchu
môžete použiť akrylátový
tmel, ktorý nechajte dôkladne
vyschnúť. Myslite však na to,
že tmel na vonkajších plochách
horšie odoláva poveternostným
vplyvom.

2

Ak máte nové okná alebo dvere, skontrolujte, či
nemajú impregnačný náter. Môžu byť tiež ošetrené napúšťadlom. Niektorí výrobcovia pritom
nepoužívajú klasické napúšťadlá s obsahom fungicídnych a biocídnych látok, ale impregnačné
prípravky s kyselinou boritou, ktoré sú nevhodné
na ďalšiu povrchovú úpravu z hľadiska priľnavosti následných náterov.
Miesta, na ktorých sa vyskytuje živica, je
potrebné zbrúsiť, alebo živicu vymyť riedidlom.

Živica by totiž mohla preniknúť cez náterový film
a spôsobiť jeho väčšie namáhanie a následnú
degradáciu. Problém by nebol len vizuálny, ale
aj funkčný.
Pri natieraní nevynechajte základnú
farbu, ktorá je ideálna pod všetky krycie farby
bez rozdielu odtieňa, lebo zvyšuje priľnavosť
k vrchnej farbe. Okrem toho ju možno aj lepšie
brúsiť, aby vznikol rovný a hladký povrch a pekne vyplnené nerovnosti a póry v podklade.

Pred natieraním odstráňte živicu.
Môže totiž poškodiť ochranný náter.

Náter lazúrou
Postupujte rovnako
ako pri bezfarebných
náteroch, avšak počítajte s tým,
že každá ďalšia vrstva lazúrového laku pôvodný odtieň trochu
stmaví. Pomôže bezfarebný
obnovovací náter lazúrou Balakryl Telux alebo lakom Balakryl
Vonkajší lak, prípadne zmes
bezfarebného Teluxu s Teluxom
požadovaného odtieňa.

3
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TIPY

A

TRIKY

KROK
ZA KROKOM

Ako
správne
natierať
drevo
Drevo v interiéri a exteriéri vám dlho vydrží,
ak mu zabezpečíte pravidelnú starostlivosť.
Natieranie dreva má však svoje pravidlá. V prvom rade musí byť drevo zdravé, suché, dobre
vyzreté, rovnakej kvality a bez hrčí. A taktiež bez
živice, ktorá v teple zväčšuje svoj objem, vyteká
z dreva a môže prenikať cez náter. Preto živicu
vždy odstráňte – škriabaním, frézovaním, tavením alebo pomocou riedidla.
Povrch dreva pred natieraním by mal byť
rovný a hladký, inak náter nebude konzistentný
a nevydrží dlho. Drevo preto prebrúste. Väčšinou
sa brúsi dvakrát až trikrát – najprv brúsnym
papierom s hrubšou zrnitosťou, potom s jemnejšou. Pri väčších plochách, ako sú ploty, vráta
a chaty, by to bolo príliš náročné, preto ich stačí
prebrúsiť len jedenkrát.
Balakryl Voskový olej na báze
prírodného včelieho vosku drevo v interiéri
nielen ochráni, ale pomôže mu aj vyniknúť
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1

Balakryl Voskový olej na
báze prírodného včelieho
vosku drevo v interiéri
nielen ochráni, ale pomôže
mu aj vyniknúť.

TIPY

A

TRIKY

Testovacia vzorka
Je dôležitým krokom, aby ste vedeli,
ako bude stôl po natretí vyzerať. Výsledný vzhľad je ovplyvnený druhom dreva. Olej
si preto vyskúšajte na vzorke dreva, z ktorej je
vyrobený stôl.

Vďaka oleju môže drevo dýchať
Olej zabraňuje prenikaniu vody pod
povrch. Je ideálny najmä na drevo, ktoré
ešte nebolo nijako ošetrené, aby mohla jeho
prirodzená krása vyniknúť. Je vhodný hlavne
na drevené stoly a ďalší nábytok, ale aj hračky,
podlahy a schody.

Správna teplota
Dôležitá je správna teplota podkladu
a okolia, ktorá by sa pri natieraní mala
pohybovať v rozpätí 10 až 25 stupňov Celzia.

Voľba štetca
Možno si myslíte, že štetec je len obyčajná pracovná pomôcka, na ktorej veľmi
nezáleží. Je to však presne naopak – jeho výber
je doslova alchýmia. Práve vhodný štetec uľahčí
aplikáciu a určí výsledok natierania.

Aplikácia oleja
Do oleja namočte vždy len polovičku
štetca, inak vám bude olej stekať na
ruky. Drevo natierajte v smere vlákien v dvoch
až troch vrstvách podľa toho, ako bude povrch
zaťažovaný.

Skôr než nanesiete ďalšiu vrstvu
Po úplnom zaschnutí oleja môžete
povrch jemne zbrúsiť a očistiť od prachu, až potom naneste ďalšiu vrstvu. V našom
prípade by bol odtieň po dvojitom natretí príliš
tmavý, dosku stola sme preto natreli len jedenkrát a ako druhú vrstvu sme použili bezfarebný
Voskový olej.

2

5

3

6

4

7

Staré nátery môžete zbrúsiť alebo použiť odstraňovač náteru. Vyhnite sa odstraňovačom obsahujúcim vosk.
Tie na drevo nie sú vhodné a okrem toho zhoršujú priľnavosť ďalších vrstiev náteru.
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Kov chráňte pred koróziou
Kovovú nohu sme proti korózii natreli
Balakrylom KOV 2v1.

Jeden náter nestačí
Kov potrebuje viac vrstiev, minimálne
dve vrstvy farby. Farbu Balakryl KOV
2v1 môžete použiť aj ako finálnu druhú vrstvu,
my sme nakoniec zvolili čierny Balakryl UNI.
Medzi jednotlivými nátermi dodržiavajte predpísanú dobu schnutia.

10

Správne podmienky sú dôležité
Aj pri natieraní kovových povrchov samozrejme zohľadnite teplotu podkladu
a okolia a vlhkosť vzduchu. Dodržiavajte technologický postup uvedený na obale a v technickom
liste. Farbu pred použitím dôkladne premiešajte.

9

Finálna vrstva na kov
Nátery treba pravidelne k ontrolovať
a obnovovať, aby kov vydržal
čo najdlhšie.

11

Aj brúsenie má svoje pravidlá. Pri prvom brúsení sa vždy brúsi
v protismere drevených vlákien. Pri druhom v ich smere.
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12

Balakryl zmení
stôl na nový!
Kovovú nohu stola sme proti korózii
natreli Balakrylom KOV 2v1. Ako druhú
vrstvu sme sa rozhodli pre čierny
Balakryl UNI.
Hmotnosť balenia (v kg): 0,7 / 2,5
Konečný vzhľad: matný

Nechajte nábytok vyniknúť
Balakryl Voskový olej na báze
prírodného včelieho vosku drevo
v interiéri nielen ochráni, ale pomôže
mu aj vyniknúť. Je vhodný na detské
postieľky a hračky, drevené podlahy,
schody a nábytok. Drevo môže vďaka
nemu dýchať, olej zabráni prenikaniu
vody do dreva. Je ideálny na drevo,
ktoré ešte nebolo nijako ošetrené, aby
mohla jeho prirodzená krása vyniknúť.

Tipy pri natieraní
Príliš hrubé vrstvy náteru zle schnú,
okrem toho na nich môžu vznikať
defekty. Natierajte skôr tenšie vrstvy
pri normálnej vlhkosti vzduchu. Veľmi
vysoké alebo naopak nízke teploty
pod 10 stupňov Celzia a dážď spomaľujú schnutie a znižujú ochranný
účinok náteru.

43

K

KOV

Kov
Kovové materiály majú podobne ako drevo dlhú históriu – v exteriéroch a neskôr tiež v interiéroch sa používajú už niekoľko storočí.
Sú pevné, tvrdé a húževnaté, avšak každý kov má tieto vlastnosti
v inom pomere. Časom ľudia pristúpili k výrobe rôznych zliatin, aby
tieto vlastnosti posilnili. Tie môžu napríklad lepšie odolávať korózii
alebo môžu byť ľahšie než niektoré dreviny.
Každý kov v interiéri alebo exteriéri je dôležité chrániť náterom. Oceľové konštrukcie, plechové strechy, odkvapy, brány, kovové
ploty a ďalšie prvky hlavne v exteriéri totiž podliehajú korózii. Hrdzu
spôsobuje vzduch, voda a ďalšie látky. Korózia je pritom veľmi agresívna, preniká do kovov, po mikroskopických častiach ich rozkladá
a mení ich vlastnosti.
Antikorózny základ je nevyhnutný, ak chcete predĺžiť
životnosť náteru. Nemenej dôležitá je – predovšetkým na vrchný
náter kovov v exteriéri – schopnosť odpudzovať vlhkosť a ochrana
pred poveternostnými vplyvmi. Kľúčová je aj pravidelná kontrola
natretých kovových predmetov, ideálne jedenkrát ročne. Ak objavíte vady, zasiahnite, aby korózia nepoškodila povrch či dokonca
samotnú konštrukciu.

Príprava povrchu sa často podceňuje.
Čím lepšie sa na natieranie pripravíte,
tým bude životnosť náteru dlhšia.
Hlavné je povrch odmastiť, zbaviť
hrdze a prebrúsiť.
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Kov je húževnatý
materiál. Aj napriek
tomu ho treba
chrániť.

KOV

Viete, že...?
Niektoré kovy ako napríklad hliník, meď
a zinok sa na vzduchu pokryjú tenkou, ale
súvislou vrstvou zlúčenín, ktorá ich chráni
pred koróziou.

Výber kovov
Železo
Ľudia ho poznajú už od praveku. Je pomerne
mäkké, svetlosivé až biele. Je však veľmi náchylné
na koróziu, preto je dôležité pustiť sa do natierania čo najskôr po očistení, odmastení a vysušení
povrchu. Inak začne korodovať. Ľahká korózia
môže nastať aj po jedinom trochu vlhkejšom dni.
Oceľ
Vyrába sa zo surového železa, slúži na výrobu
drôtov, plechov, klincov a pod. Existuje viac ako
2000 rôznych druhov ocele s rôznymi vlastnosťami. Koróznu odolnosť ocele je možné zvýšiť fosfátovaním povrchu ešte pred samotným náterom.
Liatina
Vyrába sa zo surového železa, ktoré sa taví s liatinovým a oceľovým odpadom. Je tvrdá, ale krehká.
Na rozdiel od ocele dokáže odolávať korózii.
Meď
Červenohnedý, ohybný, veľmi tvárny a mäkký
kov. Nepodlieha korózii, preto sa často používa
aj ako strešná krytina. Zvyčajne sa nenatiera,
pretože má vlastnú ochrannú vrstvu.
Hliník
Má striebristú farbu. Je to veľmi ľahký a stály
kov. Zvyčajne sa nenatiera, pretože oxidáciou
vytvára vrstvu, ktorá ho pred koróziou chráni.
Pozinkovaný plech
Zinok je odolný voči korózii, preto sa používa na
ochranu plechu. Avšak zinkový povlak ho ochráni
len na nejaké obdobie. Po čase je vždy vhodné
ho natrieť.
Mosadz
Zliatina medi a zinku, ktorá nehrdzavie.

Dural
Zliatina hliníka s meďou a horčíkom. Veľmi
ľahká, pevná a tvrdá.
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Všetko si
naplánujte.
Pod bielu vrchnú
farbu použite
biely základ,
pod svetlé
odtiene zase
sivý základ.
Pod tmavé
odtiene vyberte
červenohnedý
základ.

Viete, že...?
Antikorózny náter zjednocuje
natretý povrch a zlepšuje
kryciu schopnosť vrchnej farby.
Predovšetkým však kovu dodáva
antikoróznu ochranu
a predlžuje životnosť
náteru.

46

Balakryl na kov

KOV

BALAKRYL
RIEŠENIE

Nátery Balakryl na kov
Kovové prvky často podliehajú agresívnym vplyvom vonkajšieho prostredia, preto potrebujú špeciálne nátery s antikoróznou
ochranou. Kovovým plotom, bránam, vrátam, mrežiam, zábradliam a strechám dodajú potrebnú ochranu špeciálne nátery
od Balakrylu. Nemenej dôležité je chrániť aj kovové prvky
v interiéri – hlavne radiátory a teplovodné rozvody.
Nátery na telesá ústredného kúrenia
Radiátory a teplovodné vedenie sú na natieranie špecifické.
Používajte na ne vždy len špeciálnu farbu odolnú proti vyššej
teplote (s teplotnou odolnosťou vyššou ako 100 stupňov
Celzia), aby náter ostal aj pod vplyvom tepla a rozťažnosti
kovov pružný a nepopraskaný. Nátery na telesá ústredného
kúrenia navyše odolávajú žltnutiu a vode, preto sú taktiež
mimoriadne vhodné aj do kúpeľní.

Základný náter
Obsahuje antikorózne pigmenty, ktoré dokonale chránia
kovové povrchy proti korózii. Navyše umožní bezproblémovú
aplikáciu vrchného náteru plus zvýši jeho priľnavosť.
Jednovrstvová farba
V jednej plechovke sa kombinujú vlastnosti dvoch farieb –
nielen antikoróznej základnej farby, ale taktiež farby vrchnej.
Nemusíte tak kupovať dva rôzne výrobky, čo vám ušetrí
peniaze. Jednovrstvovú farbu môžete použiť na nové aj renovačné vrchné a základné nátery kovov v interiéri aj v exteriéri.
Rýchloschnúca vodou riediteľná receptúra okrem toho umožní
aplikovať všetky vrstvy počas jedného dňa.
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PRODUKTOV

–

KRYCIA

Hmotnosť balenia (v kg)

Radet

Farebnosť:
Výdatnosť:
Konečný vzhľad:

Vodou riediteľná vrchná farba určená
na nové aj renovačné nátery telies
ústredného kúrenia, ale je možné
ju použiť aj na nátery kovov, napr.
pozinkovaného alebo oceľového
plechu, hliníka, medi a ďalších
kovov v interiéri aj exteriéri. Náter
odolá teplotám až do 105 stupňov
Celzia a zostáva pritom pružný
a nepopraskaný. Rovnako odolá
aj vode, preto je mimoriadne vhodný
aj do kúpeľní.
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2,5

Dobré
aplikačné
vlastnosti

Hladký
a lesklý
vzhľad

Biely odtieň
ostáva dlhodobo
snehobiely

0100
biely

0,7

Odolá teplotám
až do 105 °C.

Výborne
sa rozlieva

Vzorkovnica
farieb

FARBA

0603
slonová
kosť

PREHĽAD

PRODUKTOV

–

ZÁKLADNÝ

Farebnosť:
Výdatnosť:
Konečný vzhľad:

0,7

2,5

Vodou riediteľná krycia farba na
nové aj renovačné nátery kovov,
plechov, ľahkých kovov, ocele
a ďalších materiálov vrátane
cementovláknitých materiálov
v interiéri a exteriéri. Náter poskytuje
dlhodobú antikoróznu ochranu
najmä v exteriéri. Receptúra
obsahuje vysoko účinné antikorózne
pigmenty a skvelo chráni tam, kde
korózia hrozí najviac.

NÁTER

9

Možno
namiešať až do 20 000
rôznych odtieňov
v miešacích centrách
Balakryl.

Vynikajúca
antikorózna
ochrana

Skvelá voľba
na nátery striech

Spája vlastnosti
základnej
a vrchnej farby

0100
biely

VRCHNÝ

Hmotnosť balenia (v kg)

Kov 2v1

Vzorkovnica
farieb

A

Odolná
voči vode

0101
pastelovo
sivý

Veľkosť
balenia (v l)

Bázy
0840
červenohnedý

0240
tmavohnedý

L

Z

1

5
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PRODUKTOV

–

ZÁKLADNÝ

NÁTER

Hmotnosť balenia (v kg)

Antikor

Farebnosť:
Výdatnosť:
Konečný vzhľad:

Vodou riediteľná antikorózna farba
na nové aj renovačné základné
nátery kovov, plechov, hliníka, ocele,
medi, zinku, liatiny, galvanizovaných
povrchov a ďalších materiálov
vrátane skla a PVC v interiéri aj
exteriéri. Má vynikajúcu priľnavosť
ku všetkým povrchom a vo vlhkom
prostredí dlhodobo chráni pred
koróziou.

Na nové
aj renovačné
nátery

Vhodná
pre interiér
aj exteriér

Výborná
priľnavosť
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Balakryl na kov

0100
biely

2,5

Maximálna
antikorózna
ochrana.

Možno ju pretrieť
vodou riediteľnými
aj syntetickými farbami

Vzorkovnica
farieb

0,7

0108
sivý

0853
červenohnedý

TIPY

A

TRIKY

ZVLÁDNE
TO KAŽDÝ

Oživte plechovú strechu
novým náterom

Postup
pri natieraní
strechy.

Odstráňte
nečistoty
Mach, lišajníky, sadze,
hrdzu, mastnotu a nečistoty
odstráňte zo strechy ešte pred
natieraním. Najrýchlejším riešením je vysokotlakový čistič.

1

Zbavte sa starých
náterov
Staré, nesúdržné,
hrdzavé nátery zo strechy odstráňte. Prebrúste prípadné skorodované miesta – buď ručne
drôtenou kefou alebo pomocou
stroja (elektrickej brúsky alebo
vŕtačky s drôteným kotúčom).

2

Natieranie
Čistú a suchú odmastenú strechu môžete
natrieť jedným alebo dvoma
antikoróznymi nátermi a potom
aplikovať vybranú vrchnú farbu.
Prípadne môžete použiť Balakryl KOV 2v1, ktorý sa nanáša
bez predchádzajúceho základného náteru, avšak v dvoch až
troch vrstvách. Medzi jednotlivými nátermi dodržiavajte
šesťhodinové pauzy. Teplota
okolia a podkladu by nemala
klesnúť pod 10 stupňov Celzia.

3

Plechové strechy sú čoraz populárnejšie, pretože
lepšie odolávajú vetru a teplotným výkyvom.
Plech navyše nenasiakne vodu. Okrem ďalších
výhod bodujú plechové strechy aj tým, že ich

údržba nie je veľmi náročná a pri renovácii stačí
niekoľko jednoduchých krokov. Nepodceňujte
prípravu pred náterom, pretože tak zvýšite jeho
priľnavosť a výrazne predĺžite aj jeho životnosť.

Vodou riediteľné farby sú ideálnou voľbou na natieranie striech,
pretože rýchlejšie schnú. Navyše sú ekologické a nezapáchajú.
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KROK
ZA KROKOM

Ako správne
natierať
kovy
Najväčším nepriateľom kovových povrchov je
hrdza. Jej odstránenie pred samotným náterom
preto rozhoduje o životnosti náteru. Zatiaľ čo
tenšiu a voľne dostupnú hrdzu môžete odstrániť
škrabkou, drôtenou kefou a pod., s hrubšou
a súdržnejšou hrdzou je to náročnejšie. Prácu
veľmi uľahčí použitie elektrických brúsok alebo
oceľovej kefy na ručnej vŕtačke.
Na odstránenie hrdze je možné použiť aj
chemické prípravky. Odstraňovač hrdze sa používa predovšetkým na zvyšky hrdze. Na záver je
potrebné overiť si odstránenie všetkých zvyškov
hrdze, nečistôt aj vlastných produktov po použití
odstraňovača hrdze.

Viete, že...?
Už existujú farby, ktoré možno natierať priamo na
hrdzavý povrch. Aj tak je však určitý zásah potrebný –
povrch aspoň mechanicky očistiť a odstrániť zvyšky
hrdze, aby farba dôkladne priľnula.
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Balakryl na kov

Zásady správneho natierania kovov
Očistiť
Kovový podklad treba zbaviť starých
nepriľnavých náterov a hrdze – najlepšie
drôtenou kefou, brúsením alebo chemickými prípravkami, napr. odstraňovačom
hrdze. Dôkladne odstráňte aj najmenšie
zvyšky hrdze. Zamerajte sa na zvárané
miesta a rôzne spoje, ktoré sú pri čistení
najproblematickejšie.

Natrieť
Vždy dodržiavajte technologický postup
podľa návodu uvedeného na obale alebo
podľa technického listu. Dôležité sú správne podmienky – teplota podkladu a okolia
a vlhkosť vzduchu. Farbu pred použitím
dôkladne premiešajte. Najprv naneste
základný, potom vrchný náter, prípadne
použite našu farbu Balakryl KOV 2v1.

Odmastiť
Podklad odmastite odmasťovačom,
technickým liehom alebo nitroriedidlom,
aby nový náter dobre priľnul. Závisí od
toho kvalita a životnosť náteru. Vynechať
odmasťovanie je možné len vtedy, keď po
odstránení hrdze zostal čerstvý a prakticky
nedotknutý povrch.

Opakovať
Jeden náter nestačí, je potrebné dať viac
vrstiev (minimálne dve). Medzi jednotlivými
vrstvami dodržiavajte predpísané intervaly. Nátery je navyše potrebné pravidelne
obnovovať, aby kov vydržal čo najdlhšie.

TIPY

A

TRIKY

5 krokov pri natieraní radiátorov
Nátery na radiátoroch dostávajú poriadne zabrať. Veľké teplotné výkyvy a horúca voda môžu
náter poškodiť. Po čase sa môže začať odlupovať.
Na radiátoroch sa niekedy objavia aj žlté škvrny
alebo dokonca hrdza. Je to nielen neestetické,
ale môže to ohroziť aj funkčnosť vykurovania.
Renovácia vykurovacích telies je našťastie veľmi
jednoduchá a každý ju hravo zvládne.

Ak sa radiátory rozhodnete natierať
až v čase vykurovacej sezóny,
musíte kúrenie pred začiatkom prác
samozrejme vypnúť a radiátory
nechať úplne vychladnúť. V priestore,
v ktorom sa býva, je lepšie použiť
vodou riediteľné farby.

Zbrúsiť
Pred natieraním pripravte povrch
radiátorov – nesúdržné, odlupujúce sa
nátery a skorodované miesta odstráňte oceľovou
kefou alebo brúsnou špongiou.

1

Očistiť a umyť
Zbrúsené miesta očistite od prachu
a nečistôt metličkou, potom z nich
odmasťovacími prípravkami odstráňte mastnotu.
Dôkladné očistenie je dôležité, pretože rozhoduje
o tom, ako k povrchu priľne nový náter.
Nezabudnite na ťažšie dostupné spoje a miesta,
ktorých je na radiátoroch veľmi veľa.

2

Pripravte priestor
Všetky miesta, ktoré chcete ochrániť pred
farbou (merače teploty, regulátory teploty
a pod.) olepte ochrannou páskou. Podlahu pod
radiátorom a okolo neho zakryte kartónom alebo
ochrannou fóliou.

3

Základný náter
Ak ste radiátor museli zbrúsiť až na kov,
použite na silne poškodené miesta vodou
riediteľný, rýchloschnúci náter Balakryl Antikor.
Ten pripraví povrch na vrchný náter. Po zaschnutí
základnej farby jemne zbrúste okraje opravených
miest brúsnym papierom, aby sa nový náter
zhodoval so starým.

4

Vrchný náter
Pred natieraním musí byť radiátor suchý,
čistý a hladký – potom aplikujte vrchnú
vodou riediteľnú farbu Balakryl Radet, ktorá je
určená na nátery telies ústredného kúrenia.

5
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Viete, že...?
Plasty a betón možno vyzerajú ako nezničiteľné materiály, ale potrebujú – podobne ako
drevo alebo kov – ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Chráňte plastové okná pred
starnutím a žltnutím, vydržia vám oveľa dlhšie. Všetky typy plastových produktov môžete
natierať špeciálnymi farbami na plasty. Ak
si nie ste istí, o aký typ plastu ide, pozrite sa
na spodnú stranu výrobku, na ktorej nájdete
symboly jednotlivých materiálov, napr. PVC,
PP, PE, PS alebo PMMA. A pred zničením
môžete chrániť aj betónové plochy a konštrukcie.

Balakryl kladie dôraz
na vysokú priľnavosť
a mechanickú odolnosť
špeciálnych farieb.
Trvanlivosť týchto
povrchov sa tak
zvyšuje, či už ide
o betónové steny alebo
plastové povrchy.
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Špeciálne produkty

ŠPECIÁLNE

PRODUKTY

BALAKRYL
RIEŠENIE

Na špeciálne
povrchy patria špeciálne
náterové hmoty.

Špeciálne produkty
Ak chcete natierať povrchy, ako je betón alebo plasty, použite
namiesto univerzálnych farieb špeciálne náterové hmoty. Dôvod
je jednoduchý – plasty a betón majú určité špecifické vlastnosti,
preto ich treba správne ošetriť. Napríklad betón degraduje v prítomnosti kyslých plynov v atmosfére a samotné plasty sú pre
natieranie tiež problematické.

Špeciálne latexové farby sa veľmi ľahko aplikujú. Môžete
ich využiť na menej namáhané omietky, betónové plochy,
murivo a na cementovláknité, drevotrieskové a sadrokartónové
dosky. Emulzná náterová hmota je okrem toho mimoriadne
vhodná aj na označenie ihrísk a športovísk.
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Latex
UNI

INTERIÉROVÝ

NÁTER

Hmotnosť balenia (v kg)
Farebnosť:
Výdatnosť:
Konečný vzhľad:

Univerzálna latexová žiarivo biela
farba s vysokou odolnosťou voči
oderu do interiéru aj exteriéru.
Dokonale kryje a vytvára
matný povrch s vynikajúcou
paropriepustnosťou. Je vhodná
na označenie ihrísk a športovísk,
je ekologicky nezávadná, šetrná
voči životnému prostrediu
a neškodná aj pri náhodnom
priamom kontakte s potravinami.

0,8

5

10

Vhodná
na označenie ihrísk
a športovísk

Vytvára
matný povrch

Rýchloschnúca,
bez zápachu
a zdraviu neškodná

Špeciálne produkty

0100
biely

24

Vysoká odolnosť
voči oderu.

Vynikajúca
krycia
schopnosť

Vzorkovnica
farieb
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Latex
Hobby
Interiérová latexová biela farba,
ktorá dokonale kryje a vytvára
matný povrch s vynikajúcou
paropriepustnosťou. Veľkou
výhodou je odolnosť voči oderu,
ktorá umožňuje používať náter
na všetkých miestach s vysokými
nárokmi na hygienu. Nie je
škodlivá ani pri náhodnom
priamom kontakte s potravinami.

Vysoká
belosť

Zdraviu
neškodné
zloženie

Vzorkovnica
farieb

PRODUKTOV

–

INTERIÉROVÝ

NÁTER

Hmotnosť balenia (v kg)
Farebnosť:
Výdatnosť:
Konečný vzhľad:

0,8

5

10

Rýchloschnúca
a bez zápachu.

Výborná
krycia schopnosť

Odolná
voči oderu

0100
biely
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Betón
Vodou riediteľná akrylátová
krycia farba na betónové
povrchy a konštrukcie v interiéri a zvislé betónové plochy
v exteriéri. Atraktívny hladký
matný vzhľad redukuje
viditeľnosť nerovností na
povrchu a okrem toho poskytuje veľmi účinnú ochranu
a prevenciu pred degradačným efektom betónu.

Špeciálne produkty

NÁTER

Hmotnosť balenia (v kg)
Farebnosť:
Výdatnosť:
Konečný vzhľad:

2,5

6

Priepustný voči
vodným parám
a odolný voči umývaniu

Spĺňa požiadavky normy
STN EN 1504-2 na ochranu
a opravu betónových konštrukcií

Výborná
krycia schopnosť
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KRYCÍ

Atest
na ochranu
betónu.

Atraktívny
matný vzhľad

Vzorkovnica
farieb

–

0102
sivý

PREHĽAD

Farebnosť:
Výdatnosť:
Konečný vzhľad:

Vodou riediteľná akrylátová krycia farba na nátery plastov v interiéri a exteriéri. Krásny hladký
vzhľad dosiahnete aj bez použitia
základnej farby. Náter má vysoký
lesk, obsahuje UV filter, nešpiní
sa a ľahko sa umýva. Výborne
priľne k povrchu a chráni plasty
pred poveternostnými vplyvmi aj
mechanickým namáhaním.

KRYCÍ

NÁTER

0,7

Vytvára hladký povrch
s vysokým leskom.

Krásny hladký
vzhľad s vysokým
leskom

Jednoduchá
aplikácia

Odoláva
poveternostným
vplyvom

0100
biely

–

Hmotnosť balenia (v kg)

Plasty

Vzorkovnica
farieb

PRODUKTOV

Pomáha renovovať
plasty

0245
tmavohnedý
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–

KRYCÍ

Tabuľová
farba
Vodou riediteľná farba na drevo a kov vhodná ako povrchový
a renovačný náter školských tabúľ,
plôch vhodných na písanie kriedou
a pingpongových stolov v interiéri
aj exteriéri. Náter poskytuje účinnú
ochranu a hladký matný vzhľad. Farba je ideálna na opakované písanie
kriedou, navyše sa dá veľmi ľahko
opakovane zotrieť (mokré čistenie).

NÁTER

Hmotnosť balenia (v kg)
Farebnosť:
Výdatnosť:
Konečný vzhľad:

0,7

Atest na hračky
a kontakt
s potravinami.

Výborná
krycia schopnosť
Ľahko a jednoducho
sa rozotiera a aplikuje
Na povrch je možné písať
už 24 hodín po natretí

Vzorkovnica
farieb
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zelená

TIPY

A

TRIKY

ZVLÁDNE
TO KAŽDÝ

Vytvorte si doma tabuľu.
Kdekoľvek chcete

Postup pri
natieraní
tabuľovou farbou.

Výber miesta
Vyberte si plochu,
ktorú chcete natrieť.
Najčastejšie to býva stena
v detskej izbe, dvere skrine
alebo napríklad plechové vráta
v záhrade. Je len na vás, kde
si chcete vytvoriť vlastnú
domácu tabuľu.

1

Výber farby
Tabuľová farba je
k dispozícii v čiernom
alebo zelenom prevedení. Jej
výdatnosť je 9 až 12 m2/kg
v jednej vrstve v závislosti od
podkladu.

2

Samotný náter
Farbu nanášajte
v dvoch vrstvách, aby
ste dosiahli perfektný výsledok.
Veľmi dobre sa rozotiera –
v tomto smere je vôbec
najlepšou medzi farbami svojho
druhu. Navyše je veľmi odolná
aj v exteriéri a vydrží preto dlhé
roky. Nemusíte sa tak obávať
kriedu opakovane zotierať
mokrou handričkou – jej povrch
sa zaručene nezničí.

3

Povrch natierajte vždy dvakrát, aby bol výsledok perfektný.
Odolá aj opakovanému zotieraniu mokrou handričkou.
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Vďaka tabuľovej farbe od Balakrylu si aj doma
môžete vytvoriť hravé prostredie. Stačí ňou
natrieť akúkoľvek plochu a premeniť ju tak
na hladkú, matnú tabuľu. Napríklad aj stenu
v detskej izbe, na ktorú potom môžete spolu
so svojimi deťmi písať alebo kresliť bežnou
kriedou – rovnako ako na tabuľu v škole. Kriedu
zotriete mokrou handričkou alebo špongiou.
Tabuľovú farbu je možné použiť na
drevo, drevotriesku, omietku, betón, vlákno-cementové materiály, kov a veľa ďalších povrchov. A mimochodom – poslúži aj na natieranie
pingpongových stolov.

Zdraviu úplne neškodná
Tabuľová farba je – takisto ako aj iné
farby značky Balakryl – ekologická,
zdraviu neškodná a vhodná na nátery
detského nábytku a hračiek. Má atest
na priamy kontakt so suchými potravinami, preto ju môžete použiť aj na
praktické prvky do kuchyne. Vďaka
tomu už nezabudnete, čo všetko
máte nakúpiť.

Tabuľovú farbu môžete použiť
prakticky na akúkoľvek rovnú plochu.
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Vďaka Tabuľovej
farbe môžete písať
odkazy na dvere.

MILUJEME

Milujeme drevo.
A poradíme vám!

DREVO

Odoberajte náš
newsletter a už vám
nikdy nič neutečie!

Drevo je naozaj výnimočný materiál. Prírodný, veľmi príjemný
a neuveriteľne rozmanitý. Ostatne, existuje viac ako 100 000 druhov
dreva. Žiadny z nich pritom nie je natoľko univerzálny, aby bol vhodný
na všetko. Ak by ste chceli obsiahnuť kompletné informácie o dreve
a o jeho údržbe, museli by ste sa tomuto materiálu venovať na plný
úväzok. Vieme, že na to nemáte čas. A tiež vieme, že o drevo v interiéri
i exteriéri sa chcete dobre starať. Preto sme tu my.
Milujeme drevo a vieme o ňom všetko od A po Z. Okrem iného
tiež vieme, ako ho dobre chrániť. Poradíme vám, ako pristupovať
k mäkkým aj tvrdým drevám, ako vyberať náterové materiály, ktoré
drevu prospievajú a ktoré jeho kvalitu posunú ešte o niekoľko stupňov
vyššie. Skrátka poradíme vám, aby ste v starostlivosti o drevo nikdy
nesiahli vedľa.
Z tohto dôvodu sme pre vás spustili český web www.milujemedrevo.cz. Okrem mnohých zaujímavostí o dreve tam nájdete aj
manuál, ako správne natierať, v ktorom krok za krokom približujeme
šesť rôznych projektov – od renovácie okien a dverí cez obnovu drevenej podlahy, natieranie plota či záhradného nábytku, až po starostlivosť o drevo v interiéri. Ak sa na niečo takéto chystáte, určite si náš
manuál z webu stiahnite. Praktické rady, ktoré obsahuje, vám výrazne
uľahčia prácu. A starostlivosť o drevo pre vás bude ozajstná radosť.
Okrem toho nás samozrejme nájdete aj na Facebooku. Tipy
ohľadom dreva a práce s ním, rovnako ako aj odkazy na množstvo
ďalších zaujímavostí o dreve, hľadajte na www.facebook.com/
milujemedrevo.
Web pre milovníkov dreva
Tipy, ako sa starať o drevo, rovnako ako aj iné zaujímavosti
o dreve nájdete na webstránke www.milujemedrevo.cz. Okrem
zistenia, ako drevo čo najlepšie chrániť a či ho natrieť farbou,
lakom, napúšťadlom alebo lazúrou, môžete si na webe prečítať
aj o vzácnych lesoch, rekordmanoch medzi stromami, drevených
rozhľadniach, o dreve vhodnom na údenie i na kúrenie v kozube,
drevených šperkoch či o nábytku z drevených paliet.

www.milujemedrevo.cz
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PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Sad SNP 667/10
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