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Smart Wall Paint Biela 

Produktové portólio 

Smart Wall Paint Transparentná 

Smart Wall Paint je farba, ktorá premení akýkoľvek povrch na písaciu tabuľu  

• Dostupná v 2m2, 6m2 baleniach 

• Vytvára písacie tabule akejkoľvek veľkosti, tvaru a farby 

• Ľahká aplikácia a čistenie 

• 10 ročná záruka 

• Ekologicky nezávadný  

• Bez obsahu prchavých organických Látok (VOC) 

• Bez zápachu 
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Základná farba pre 

Smart Wall Paint Biela 

Produktové portólio 

Základná farba pre Smart 

Wall Paint Transparentná 

• Balenie pokryje povrch veľkosti 9 m2 

• Je navrhnutá pre poskytnutie optimálneho základu pre bielu/transparentnú verziu chytrej steny 

Smart Wall Paint 

• Doba schnutia 2 - 4 hodiny 

• Na veľmi porézne povrchy, ako napr. nová omietka, drevo alebo sadrokartón naneste 2 vrstvy 

základnej farby. V ostatných prípadoch by mala postačovať 1 vrstva náteru základnej farby. 

Náter na báze vody, je nutné ho aplikovať pred použitím inteligentnej farby na 

stenu pre zabezpečenie toho, aby povrch pod zakladným náterom neabsorboval  

finálnu vrstvu náteru. 
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Smart Wall Paint Magnetická 

Základná farba 

Produktové portólio 

Smart Wall Paint Magnetická základná farba je farba, ktorá premení 

akýkoľvek povrch na magnetickú písaciu tabuľu  

• Dostupná v 1 litr.baleniach, čo pokryje plochu 2.25 m2 

• Farba: stredne šedá (pre biely alebo transparentný vzhľad, použitie s náterom Smartwallpaint) 

• Ekologicky nezávadný, nízky zápach, VOC free 

• Je najlepšie využiteľný s neodymovými magnetmi, ktoré sú široko dostupné. 



Pracovný postup pri 

aplikácii Smart Wall Paint 
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Krok 1 : 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. 

Krok 2:  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). Potom použite brúsny papier z vášho balenia na 

vyhladenie opraveného povrchu. Na povrch, kde ste použili 

výplňovú hmotu, naneste základnú farbu.  

Krok 3: Aplikujte 1-2 vrstvy základnej farby. Ak natierate Smart 

Wall Paint Biela, aplikujte bielu základnú farbu. Ak Smart Wall 

Paint Transparentná, použite transparentnú základnu farbu 

alebo farebný základný náter. Nechajte vyschnúť 24 hodín. 



Pracovný postup pri 

aplikácii Smart Wall Paint 

www.smartwallpaint.sk 

Krok 4:  Nasledujúci deň nalejte časť A do časti B. 

Je veľmi dôležité dôkladne miešať zmes po dobu 

minimálne 5 minút. 

 

Krok 5: Aplikujte 1 vrstvu Smartwallpaint náteru 

priloženým valčekom v balení. Naraz natierajte iba 

časť širokú 1 meter. Prejdite valčekom po danej 

ploche desaťkrát počas jedného natierania.  

 

Krok 6: 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 

 

Step 7: Čakajte a nechjate schnúť. Stena bude 

suchá na dotyk po piatich hodinách. Chytrá stena 

Smart Wall Paint bude pripravená na použitie ako 

biela tabuľa po piatich dňoch 



7 Pravidiel Smart Wall Paint 
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1. Zmerajte a označte si plochu 

2. Vyhlaďte  a pripravte si povrch 

3. Aplikujte základnú farbu 

4. Nechajte schnúť 24 hodín 

5. Zmiešajte váš Smart Wall Paint náter 

6. Aplikujte 1 vrstvu Smartwallpaint      

náteru priloženým valčekom v balení  

7. Preskúmajte/skontrolujte natretý 

povrch z viacerých uhlov 

8. Nechajte schnúť 5 dní 



Inštalácia Smart Wall Paint 
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Pozrite si video návod : 

http://youtu.be/4p-42SdIUX8
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Výhradná distribúcia pre Slovensko  

 

smartown s. r. o.  

Ševčenkova 34 , 851 01 Bratislava 5  

+421 905 664 815  

info@smartown.sk  


