Jak przygotować
ściany do malowania

Aby malowanie ścian przyniosło dobry efekt, farba nie odchodziła
i idealnie pokryła powierzchnię, skrupulatnie zaplanuj prace
przygotowawcze. Warunkiem sukcesu jest właściwe przygotowanie
podłoża. Ale czy gruntowanie zawsze jest konieczne? Kiedy i jak
szpachlować? I wreszcie – jak podczas malowania ścian nie zniszczyć
mebli i podłóg? Zobacz nasze porady.

Przed malowaniem zadbaj o folie i taśmy malarskie
Malowanie ścian może spowodować zniszczenie mebli, podłóg, okien.
Z tego powodu wszystko, co można, najlepiej wynieść. Meble
i sprzęty, których nie dało się schować lub wynieść, zestawiamy na
środku pomieszczeń i szczelnie osłaniamy grubą folią malarską. Nie
polecamy cienkiej, ponieważ bardzo się elektryzuje, przywiera do
płaskich powierzchni, trudniej ją rozpościerać i łatwo przedziurawić.
Najgrubszej folii wymaga podłoga. Do przyklejania folii potrzebne są
taśmy malarskie.

Przygotowanie ściany do malowania
Gdy podczas opukiwania ścian usłyszymy charakterystyczny odgłos
jasno wskazujący, że tynk odspoił się od muru, będziemy musieli go
skuć. Ogołocone miejsca, po wyczyszczeniu i zagruntowaniu, trzeba
będzie uzupełnić nowym tynkiem tego samego rodzaju.
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malowaniem ścian najlepiej zerwać je ze ścian. Przyda się do tego
urządzenie wytwarzające parę wodną rozmiękczającą papier, co
ułatwia jego zdzieranie.
Z powierzchni przeznaczonych do malowania zniknąć musi także
stara farba klejowa. Gdybyśmy ją pozostawili, odchodziłaby w trakcie
malowania

ściany.
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i zdzierając szpachelką.
Przed malowaniem prawdziwą zmorą są lamperie z farby olejnej. Ich
skrobanie trwa długo i często powoduje uszkodzenie podłoża. Można
użyć preparatu rozmiękczającego farbę, lecz powinien być najlepszy,
a zatem drogi. Tanie nie radzą sobie ze starymi farbami dobrze
trzymającymi się muru. Z niewielkich powierzchni farbę olejną
można zedrzeć, pomagając sobie opalarką. Na większe powierzchnie
to rozwiązanie jest dosyć pracochłonne.

Szpachlowanie ścian
Zanim rozpoczniemy malowanie ścian, musimy się im przyjrzeć
i sprawdzić, czy nie ma w nich dziur lub głębokich rys. Trzeba je
będzie oczyścić, zagruntować, a na drugi dzień wypełnić zaprawą
szpachlową – cementową lub gipsową, zależnie od tego, jaki jest tynk.
W przypadku drobnych pęknięć możliwe jest szpachlowanie
naprawczą masą akrylową.

Czy gruntowanie zawsze koniecznie przed malowaniem?
Czy zawsze przed malowaniem ścian trzeba użyć preparatu
gruntującego? Producenci farb powiedzą, że zawsze. Możemy trochę
złagodzić tę kategoryczną opinię – prawie zawsze.
Gruntowanie jest konieczne, gdy podłoże jest bardzo chłonne
i zachodzi obawa, że będzie odciągać wilgoć z farby. Gruntowanie
powinno też rozwiązać problem pylącej ściany. Potrzebne jest także
w wypadku nowych tynków, zwłaszcza gipsowych, oraz okładzin
z płyt gipsowo-kartonowych. Gipsowo-włóknowe już tego nie
wymagają.
Również ściany wykończone farbą na ogół nie wymagają tego
zabiegu. Gruntować możemy tylko całkowicie suche powierzchnie.
Świeży tynk musi zatem odczekać około dwóch tygodni.

