
Idealna ochrona   przed brudem
Wykonujemy 
osłonę
Do wykonania figury 
kota chroniącej strefę 
wokół włącznika światła 
są potrzebne tylko dwa 
narzędzia, lakier w spreju 
i odrobina farby.
1. Najtrudniejszą częścią 
przedsięwzięcia może 
okazać się wykonanie 
szablonów. Wymyślony 
wzór rysujemy na kartonie. 
Można też odrysować 
wzory z papierów 
do pakowania prezentów 
i np. posługując się kalką 
biurową, przerysować 
je na karton. Pamiętajmy 
o zaznaczeniu położenia 
włącznika.
2. Sylwetki starannie 
wycinamy, posługując się 
nożem z wysuwanym 
ostrzem.
3. Za pomocą lakieru 
w spreju (może być 
kolorowy) utwardzamy 
szablon. Dzięki temu 
nie będzie wchłaniał wody 
z farby i nie będzie się 
falował na krawędziach.
4. Po usunięciu 
blendy włącznika 
układamy szablon 
na ścianie i mocujemy 
samoprzylepnymi 
paskami. Następnie 
nakładamy – rozpoczynając 
od krawędzi – farbę 
akrylową, przykładając 
pionowo do ściany okrągły 
pędzel z równo przyciętym 
włosiem.
5. Po wypełnieniu konturu 
farbą ostrożnie zdejmujemy 
szablon ze ściany. Blendę 
włącznika montujemy 
dopiero, gdy farba 
wyschnie.

Malowane ściany wciąż są modne. Niestety 
utrzymanie w czystości okolic włączników 
lub wieszaków na ubrania może sprawiać 
kłopot, z czasem ściany wokół nich pokrywa 
szarawy nalot. Oto nasze propozycje 
zapobiegania tym problemom.

Aby pięcioletni Maciek mógł sięgnąć do włącznika światła, musi 
nieźle się wyciągnąć. Bardzo często, w trakcie włączania, swo-
ją wyciągniętą w górę dłonią natrafia nie tylko na sam włącz-

nik, ale i na ścianę. To nieuniknione. Stopniowo miejsce wokół 
włącznika pokrywa się lekkim cieniem, który z czasem zmienia 
się w wyraźną plamę. Tak nie musi być!

Najprostszą metodą ochrony przed brudem okolic ściany wokół 
włącznika jest ramka z tworzywa sztucznego, którą wkładamy mię-
dzy ścianę a blendę włącznika. Bardziej oryginalne są samodzielnie 
wykonane figury, które malujemy farbą olejną wokół włączników. 
Pokazujemy jabłko i kota, ale oczywiście nie ma żadnych ograniczeń 
w tworzeniu innych sylwetek, najlepiej o prostych, nieskompliko-
wanych kształtach. W pokojach dziecięcych jasne ściany są ładne, 
ale nie zawsze praktyczne. W takim przypadku najlepszym rozwią-
zaniem jest malunek wielkoformatowy.

Rysunki naścienne
wykonane na dużej powierzchni tablicy  
(zdjęcie powyżej), są najlepszą ochroną 
ściany. Dla dzieci to hit. Wystarczy przyciąć 
płytę pilśniową do odpowiednich rozmiarów, 
pomalować farbą do tablic i przykręcić 
do ściany.
OdpOwiednie Ramki
dla włączników z tworzywa sztucznego  
(zdjęcie z lewej). Takie ramki można kupić 
w każdym markecie budowlanym  
już za ok. 3,5 zł w różnych kolorach  
lub przezroczyste. Do ich montażu wystarczy 
zwyczajnie odkręcić blendę włącznika, założyć 
ramkę i ponownie zamontować blendę.
pORządek w pOmieszczeniu
– każdy pokój otrzymuje swój symbol  
(zdjęcie z prawej). Posługując się szablonami 
i tępo zakończonymi pędzlami, można 
wykonywać nawet wzory wielokolorowe.  
Ważne jest czyste łączenie poszczególnych 
barw. Po prawej stronie wyjaśniamy,  
jak to zrobić. Dostępne są również gotowe 
kolorowe ramki – naklejki z ozdobnymi 
motywami (ok. 8 zł/szt.).
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Nie wszędzie ściany brudzą się 
tak bardzo, by trzeba było 

je chronić ramkami z tworzywa 
sztucznego lub za pomocą far-
by olejnej. Jednak warto wybrać 
farbę ścienną odporną na zmy-
wanie lub szorowanie. Dotych-
czas na rynku były dostępne far-
by ścienne odporne na zmywanie 
i ścieranie, które od momentu 
wprowadzenia europejskiej nor-
my DIN EN 13 300 są oferowa-
ne pod nazwą „odporne na ście-
ranie na mokro”, co w praktyce 
oznacza ich odporność na mecha-
niczne ścieranie, jakie występuje 
np. podczas zwykłego czyszcze-
nia. Stopień odporności kwali-
fikowany jest na jednym z pię-
ciu poziomów jakości, zgodnie 

z przeprowadzonymi znormali-
zowanymi testami. Najlepszą ja-
kość oznacza się klasą I, a klasą V 
– najgorszą. Oczywiście dobra 
dyspersyjna farba ścienna oferu-
je jeszcze więcej. Zdolność kry-
cia, nazywana przez profesjonali-
stów „stosunkiem kontrastu”, jest 
podawana w czterech stopniach 
jakości, przy czym klasa I jest 
ponownie najlepszą. W przy-
padku stopnia połysku obowią-
zuje żelazna zasada – matowe 
powierzchnie są bardziej wrażli-
we niż te z połyskiem, ponieważ 
nie są gładkie i nie są zamknię-
te. W wyniku wycierania szybko 
powstają przetarcia, które póź-
niej nabierają lekkiego wytłusz-
czonego połysku.

Jak nakładać farbę ścienną

impRegnat dO tapet
nakładany prosto z butelki 
(np. Tapeten Haut firmy Düfa, 
ok. 22 zł). Jest to przezroczysta 
powłoka nanoszona na ścianę, 
którą później można ścierać. 
Po nałożeniu wielu warstw  
zaczyna błyszczeć.

nie zawsze muszą być płytki
Nie trzeba już rezygnować z malowanych ścian w kuchni i łazience. Miejsca 
na ścianach, które trzeba stale czyścić i suszyć, a więc jak tutaj za kuchenką, 
można osłonić łatwą do utrzymania w czystości szklaną szybą.

Specjaliści od trudnych zadań

BlOkada nikOtynOwa
Nałogowi palacze od dawna walczą 
w swoich mieszkaniach z pożółkłymi 
ścianami. Zwyczajne zamalowywanie nie 
wystarcza w tym przypadku do renowacji. 
W używanych farbach ściennych woda 
rozpuszcza zażółcenia nikotynowe i nawet 
najlepsza farba przyjmuje barwę delikatnej 
żółci skorupki jajka. W tym przypadku należy użyć specjalnej farby 
ściennej o właściwościach blokujących, która zakryje zażółcenia.

FaRBa zapOBiegająca gRzyBOm
W kuchniach i łazienkach zwykle panuje 
wilgoć, a zarodniki pleśni czują się tam 
szczególnie dobrze, zwłaszcza jeśli brakuje 
skutecznej wentylacji. W trakcie renowacji 
trzeba dokładnie usunąć grzyby. Następnie 
malujemy ściany farbą zawierającą środki 
grzybobójcze (fungicydy). Właściwości, które 
w przypadku silikonów sanitarnych od dawna 
stały się już standardem, powinny być brane pod uwagę także 
przy wyborze farb ściennych. Farby zawierające fungicydy potrafią 
zagwarantować ochronę przed grzybami przez dłuższy czas. Farby 
„antypleśniowe” można kupić nie tylko w kolorze białym, ale też 
w innych barwach.
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