Inspira vní TIPY
s tónovacími barvami
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inspira vních
pů s tónovacími
barvami

Jak si užít
doma y
ods n chu
všech

• Pro obarvování malířských
nátěrových hmot
• Vysoká barevná stálost
• Pro vnitřní i vnější použití
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korálová
Stojí mezi oranžovou
a červenou. Zaručeně
rozjasní a oživí váš interiér.
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Jak si kdo ne...
tak si i leh
Proměňte svou ložnici jak
o mávnu m kouzelného
štětečku. Čelo postele vyp
adá na první pohled realis
cky
a dodá vaší ložnici zajím
avý barevný nádech.
My jsme vybrali výrazný
korálový ods n, který do
ložnice
vnese energii a ak vitu.
Můžete si ale samozřejm
ě zvolit
tónovací barvu Primalex
, která bude přesně odpo
vídat
vašemu barevnému vkusu.
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Vyměřte střed lůžka a
nakreslete na zeď
kolmou přímku, od níž
budete na obě strany
rovno
1. měrně
předkreslovat budoucí
tvar čela postele.
Pracujte pomocí pravítka
a vodováhy, aby byly obě
poloviny opravdu
zrcadlově obrácené.

Abyste měli jistotu, že výsledek
bude odpovídat vaší představě,
použijte nejprve křídu nebo
obyčejnou tužku. Předkreslete si
tvar na zeď a pokud se vám bude
líbit, olemujte obrys krycí páskou.
Můžete také jako předlohu využít
obrys vystřižený z papíru a použít
ho jako šablonu.
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Finální nákres
olemujte krycí páskou
a můžete na rat.

Piškvorky

a je vymalováno!

á místa ve vašem
Zvýrazněte vybran
é máte rádi.
bytě mo vy, kter
různých tvarů
Malířské šablony
etu nebo si je
rn
te
koupíte na in
te z papíru.
prostě vystřihne

Šablona, kterou
máte za pět minut...

2
Pečlivě tento tvar
vystřihneme nebo
vyřízneme například
odlamovacím nožem.

1
Na papír s vyšší
gramáží
nakreslíme tvar,
který budeme
ch t malovat.

Šablonu přiložíme na zeď a pomocí
houbičky (můžeme použít běžně
dostupnou houbičku na nádobí) nanášíme
barvu.
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Piškvorkové křížky jsme zvolili my, ale vše záleží jen na vaší fanatazii. Stejně
jednoduše můžete na zdi vykouzlit barevné bubliny, šipky, hvězdičky nebo psí tlapky.
Stačí si vzor vy sknout, vystřihnout a postupovat dle návodu.

jí
a
k
i
l
r
v
c
m
Už si o to stěně...
i barvy na
1

ožitě,
vypadat sl y
sba může
žk
re
tu
k
é
to
jn
e
ta
Ačkoliv
.
mocí obyč
každý. Po y budoucích drátů
ji
e
n
d
lá
zv
zeď link
ptáčků.
a
o
n
d
e
se
m
e
e
načrtn
pus m
áme linky,
Jakmile m

2
Ptáčky kreslíme buď od
ruky nebo pomocí papírové
šablony, jejich barvy volíme
z tónovacích barev nebo
jejich koncentrátů. Na bílé
kontury ptáčků použijeme
fixy Jumbo Window
Marker, Whiteboard
Marker nebo White
Permanent.
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Až nám ptáčci zaschnou, je třeba
dokončit černé linky, obtáhneme tedy
tužkou předkreslené černou permanentní
fixou Super Color. Nepřesnos jsou vítany
a působí naopak přirozeným dojmem.
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Azurová
Barva blankytného
nebe působí čistě a elegantně.
Bílé spáry tomu dodají
zajímavý plastický efekt.

Vytvořte si doma takovouto
plas ckou zeď nebo například
kachlíkové zákou . Pokud na
vnější zaschlou vrstvu ještě
navíc nanesete Primalex
Scripto, budete moct na zeď
psát nebo kreslit a tyto vzkazy
nebo kresby kdykoliv smazat
houbičkou.

Dřevěným hranolkem
vytvářejte v nanesené
vrstvě jednotlivé tvary
stylizovaných cihel.

1
Pomocí Primalex Plas k
vytvoříte na stěně strukturu.
Hmotu naneste stěrkou nebo
špachtlí a rozetřete po ploše.
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Stěrkou mezi cihlami
vyznačte všechny spáry.

Vlhkou houbičkou
spáry
uhlaďte a nechte
poté
zaschnout do dr
uhého dne.
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Stěnu jednoduše
přetřete zvolenou
barvou.

Pomocí malého
štětečku vybarvěte
spáry mezi cihlami.

Dynamika prostoru
díky barevným vzorům
Barevné vzory oživí stěny a umožní vám aplikovat
nevídané barevné kombinace. Záleží jen na vaší
fantazii a preferencích, které vzory si vyberete
a jaké barevné uspořádání zvolíte. Měli byste
dodržovat jen rovnost a přesnost linek.
Při výběru barevných kombinací bychom měli brát v úvahu i ods ny
nábytku, tex lu a podlahy v daném interiéru. Tvar vzorů můžeme
sladit s vyzněním, kterého chceme dosáhnout. Mohou to být modré
vlnky kreslené pomocí šablony, nebo různobarevné pruhy.

1
Stěnu rozdělte tužkou
podle pravítka na několik
geometrických tvarů.

2
Malířskou krycí páskou
nejdříve orámujte jeden
barevný díl a ten vymalujte.
Nic neuspěchejte a počítejte s
m, že po zaschnu budete
touto páskou přelepovat právě
natřený kus, abyste mohli
barvy opravdu těsně navázat.

banánová
Měkčí odstín žluté barvy, který je vhodný
pro větší plochy. V tomto případě je ideální pro
vytvoření efektu prolínání odstínů.

Vaše vlastní
vycházející
slunce

Postupné prolínání ods nu je moderní
trend, který si získal oblibu na oblečení,
závěsech i polštářích. Nyní přichází
jeho čas i na stěnách.
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1. Část stěn
y, která bu
de mít
největší bar
evnou syto
st
válečkem.
Nátěr ukon na ráme
čujte
nepravidel
ně, aby dal
ší rozmýván
barvy vytv
í
ořilo přech
od.

Každá barva působí jinak. Žlutá je povzbuzující a
uvolňující, často spojovaná se souladem.
Je vhodná do dětských pokojů a kuchyní. Červená
je energická barva, v tlumených ods nech je
možné ji použít do kuchyně.
Do ložnice volíme například modrou, nebo
fialovou. Chodba může mít nádech hnědé barvy,
stejně dobře můžeme zvolit žlutozelenou.
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Mycí houbu namočte do čisté
vody a barvu, kterou jste nanesli
válečkem začněte roz rat.

V poslední fázi,
kdy světle žlutá
přechází
do bílé, barvu ro
zmyjte vlhkou ut
ěrkou.

1
Celou scénu si
můžeme předkr
eslit
tužkou na zeď,
jako šablony
vystřihnout a ob
kreslit nebo
pokud máme m
ožnost promítn
out
si promítačkou
na zeď a kreslit
podle projekce
.

Nastupovat!
Barevný vláček
pro nejmenší pasažéry.

2
Základní tvary malujeme tónovací
barvou. Pro detaily, kontury
a koleje pak volíme přesný
Window Marker 9120 Jumbo
od Centropenu nebo plochý
štětec. Nejlepší je začít vnitřními
plochami jednotlivých vagonků,
které nakonec orámujete
přesnými konturami.

a
p
a
m
á
n
v
e
r
a
B
t
ě
v
s
ý
k
c
s
a
l
p
pro
vašich barev

Kombinace tří

barevných ods
tínů:

banánová
karamelová
mátová
Případn

ě azurov
kterou vidíte na á,
naší ukázce.

te
Strukturu vytvoří las k.
P
u
1 pomocí Primalex cích
Kombinaci tonóva vaší
dle
ods nů si zvolíte
barevné fantazie.
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Na stěnu, které ch
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Pri
naneste špachtlí
a po celé ploše.
a roz rejte rukam

Vyzkoušejte si ruční
malování na stěny, které
vašemu prostoru dodá
originalitu. Můžete také
vyzkoušet techniku
tupování pomocí tvrdého
ště nového štětce.

2
Štětcem nebo rukou naneste vrstvu
banánové žluté barvy. Na několik
dalších míst pak stejným způsobem
naneste azurový a karamelový ods n.

3
Pro roz rání můžete použít mycí
houbu nebo utěrku. Vždy tak získáte
trochu jinou strukturu povrchu.

Dětská fantazie
ožívá barvami
Pestré barvy a zajímavé mo vy
vykouzlí úsměv na tvářích vašich dě .
Nechte se inspirovat....
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Mo v inspirovaný tvorbou Henriho Ma sse. Začneme
barevnými skrvnami na pozadí. U sousedních postupujeme
tak, že první skrvnu necháme zaschnout až poté na ni
navazujeme další, tu můžeme trochu přetáhnout přes první.
Tím nám budou skrvny na sebe plynule navazovat. Tyto velké
plochy kreslíme kombinací většího a menšího štětečku.

2
Jakmile skrvny na pozadí
zaschnou, pus me se do
padajících listů. Kontury
kreslíme obyčejnou tužkou,
poté je vybarvíme štětcem nebo
malým válečkem. Nakonec
kontury dotáhneme tenčím
štětcem.

Půjčte si
váleček
a máte
!
o
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á
v
o
l
a
vym

Válečky jsou opět v módě.
A co víc, věděli jste, že existují
půjčovny válečků? Zadejte do
vyhledávače a uvidíte sami.

V našem případě jsme zvolili mo v,
kterému říkáme “rozkvetlá louka”.
Nejprve je nutné vymalovat bílou
barvou. Tu necháme zaschnout a
potom již pus me k dílu váleček.
Vzniklé vzory jsme dobarvili tenkým
štětcem, čímž vznikl barevný mo v.

Inverzní
váleček
Díky tmavému
podkladu působí
malba jako
dokonalá tapeta.

V našem případě
jsme použili na stěnu
antracitový ods n
z tonovacích barev
Primalex. Váleček
jsme namočili do bílé
barvy a s výmalbou
jsme postupovali
odshora dolů.
Jednotlivé tahy
nepřerušujte ve
stejné výšce, aby
navázání nebylo příliš
patrné.

Dripping

aneb když maluje
Jackson Pollock
Spojte zábavu s malováním a uvidíte,
že během chvíle vykouzlíte na své
stěně zajímavé mo vy inspirované
jedním z největších malířů. Tyto
divoké cákance vyzařují energii,
nespoutanost a přitahují pozornost.
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Štětku namočte do
vybrané barvy a
mávněte s ní
směrem ke stěně.
Pro každou barvu
mějte jiný štětec.

Při drippingu vzniká trochu větší
nepořádek než při běžném
malování. Dokonale proto zakryjte
podlahu i sousední stěny.
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Jakmile budete se svou
kompozicí spokojeni,
nechte ji zaschnout.

tekutá tónovací barva

1:0

1:5

1:15

1:60

Poměr
dílu
tónovací
barvy
a bílé barvy

= Vhodné i do exteriéru

Počet obalů potřebných
k obarvení 15 kg nátěru
Polar
do vybraného odstínu

250 ml
500 ml
1000 ml
velikost balení

12
6
3

4
2
1

1
0,5
0,25

Konečný vzhled odstínu ovlivňuje
kvalita a druh podkladu, poměr
ředění a také způsob aplikace.

18 šťavnatých ods nů

Vydatnost v jedné vrstvě: Závisí na zvoleném ods nu.
V případě kombinace s bílou nátěrovou hmotou na použitém
druhu nátěrové hmoty. Doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách.

tekutá tónovací barva
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nových ods nů
všech chu

www.primalex.cz

Infolinka: 800 100 752

