
 
 

 

 
 
 
 

1. Zmerajte natieranú plochu 
•    Presne zmerajte danú oblasť, aby ste mali určite dostatok farby 

•   „Nerozťahujte“  farbu, keďže je navrhnutá na vytvorenie dostatočnej krycej vrstvy len na ploche odporúčanej  
           veľkosti. 

 

 
   
2. Pripravte povrch 
•   Skontrolujte a vyplňte všetky diery a praskliny na povrchu pomocou bežnej výplňovej hmoty (povrch natretý           

Smart Wall Paint bude len taký hladký, ako je povrch, na ktorý ho nanesiete). 

 

 

3. Naneste magnetický náter 
•   Naneste 3 vrstvy magnetického náteru  na váš povrch 

•   Naneste vrstvu číslo 1 – počkajte pokiaľ celkom vyschne – aspoň 90 minút 

•   Naneste vrstvu číslo 2 – počkajte pokiaľ celkom vyschne – aspoň 90 minút , jemne prebrúste a odstráňte prach 

•   Naneste vrstvu číslo 3 – počkajte pokiaľ celkom vyschne – aspoň 90 minút , jemne prebrúste a odstráňte prach 

 

 

4. Vyhlaďte povrch 
•  Potom použite brúsny papier z vášho balenia na vyhladenie opraveného povrchu 
• Odstráňte prach z povrchu suchým štetcom alebo handrou 
 
"V tejto fáze, je váš povrch je pripravený na použitie ako magnetický povrch a bude mať stredne sivú farbu 

          v dôsledku magnetickej vlastnosti." 
 
 

5. Základná farba  

Natrite bezprašný magnetický povrch pomocou dvoch vrstiev základnej farby Smart Wall Paint, aby ste 

zakryli magnetický náter dokonale hladkým povrchom.  

 

 Pred aplikovaním  BIELEJ verzie Smart Wall Paint je nevyhnutné vždy použiť základnú farbu.  

       Poznámka: bežné laky alebo latexová farba nie sú vhodné ako základná farba 

 Pre farebný povrch - povrch natrite  kvalitnou farbou podľa vášho výberu. 

•    Postupujte podľa pokynov aplikácie na obale plechovky od Farby 

•    Naneste  vrstvu  základnej farby Smart Wall Paint.  Nechajte preschnúť a vybrúste jemným brúsnym papierom. 

•    Naneste  druhú vrstvu základnej  farby Smart Wall Paint  penovým valčekom a nechajte preschnúť 24 hodín. 

•    Nechajte 24 hodín schnúť, než nanesiete finálnu vrstvu Smart Wall Paint. 

 

Tento postup musí byť aplikovaný pred použitím finálnej farby Smart Wall Paint.  

 

 

6. Zmiešajte a premiešajte 
•    Nalejte časť A do časti B 
•    Je veľmi dôležité dôkladne miešať zmes po dobu minimálne piatich minút 

•    Aplikujte do jednej hodiny po namiešaní, s použitím čistého nepoužitého  maliarskeho valčeka z vášho balenia 

•    Smart Wall Paint sa po zmiešaní nemôže opätovne použiť  

 

 
 

PRACOVNÝ POSTUP 

 

 

Pre správnu aplikáciu Smart Wall Paint  postupujte podľa nasledovných pokynov. Vaša súprava obsahuje aj 
rukavice a odporúčame vám používať aj ochranu očí. :(Môžete si pozrieť aj naše video zobrazujúce pracovný 
postup pri aplikácii (3 min.30 sek.) v časti „Ako to funguje“ našej internetovej stránky). 
 

 

http://smartwallpaint.sk/ako-to-funguje/pracovny-postup/
http://smartwallpaint.sk/ako-to-funguje/pracovny-postup/


 
 
 
7. Aplikujte 
•    Použite lepiacu pásku na odstránenie uvoľnených vlákien, ktoré môžu byť na maliarskom valčeku  

•    Zarovnajte okraje steny pomocou štetca 

•     Použite čistú misku na farbu, maliarsky valček a rúčku k valčeku z vášho balenia (ak ste nanášali základnú farbu, 
                 vymeňte maliarsky valček za nový) 

•    Pracujte zľava doprava 

•    Naraz natierajte iba časť širokú 1 meter 

•    Prejdite valčekom po danej ploche desaťkrát počas jedného natierania 

•    Skontrolujte, či ste nevynechali žiadne miesto,alebo nenaniesli slabú vrstvu 

 

 
 

8. Preskúmajte 
•    Preskúmajte natretý povrch z viacerých uhlov 

•     Pokiaľ nájdete akékoľvek vynechané časti alebo drobné dierky na povrchu, opätovne navlhčite valček a prejdite 
               danú oblasť ešte raz 

 

 
 

9. Doba schnutia 
•    Nezabudnite prosím na to, že farba bude “Pripravená na použitie” po piatich dňoch od aplikácie, kedy budú môcť  

     používatelia začať písať a zotierať chytrú stenu 

•    Pripevnite označenie „Čerstvo natreté!“ vedľa natretého povrchu 

•    Chytrá stena Smart Wall Paint bude suchá na dotyk po piatich hodinách 

•    Chytrá stena Smart Wall Paint bude pripravená na použitie ako biela tabuľa po piatich dňoch 

•    Chytrá stena Smart Wall Paint bude pripravená na použitie ako magnetická  tabuľa po siedmych dňoch 

 

 "V tejto fáze je váš povrch pripravený ako magnetický a popisovateľno-stierateľný povrch vo farbe 
  podľa Vášho výberu." 

 

 

 

10. Magnety 
•    Použite neodymové magnety alebo super silné magnety. 

 

www.smartwallpaint.sk 
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