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Návod na použití malíøských šablon
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Pomùcky: 
 
• široká papírová malíøská páska nebo lepidlo ve spreji pro upevnìní šablony na zeï 

• akrylové barvy, tónovací barvy (napø. Hetcolor), barvy v tužce nebo speciální barvy urèené pro šablony 

• molitanový váleèek + vanièka na otírání 

   tupovací štìtec /pìnový tupovací štìtec + paleta na rozetøení barev (mùže být i kousek kartonu) 

   pøírodní houba (mùže být i houbièka na nádobí) – strukturovaný efekt 

 

 
 
 

Postup: 
 

1. Vymalování šablony nejprve doporuèujeme vyzkoušet, napø. na kusu kartonu. 

2. Pøed pøipevnìním šablony na zeï se ujistìte, že je zeï èistá a bez prachu. 

3. Šablonu pøipevnìte na zeï pomocí papírové malíøské pásky nebo speciálního lepidla ve spreji. Pøi malování si 

šablonu ještì lehce pøitlaèujte ke zdi rukou. 

4. Pøed použitím bordury si nejprve vyznaète linii, ke které budete borduru pøikládat. Doporuèujeme na zeï 

nalepit širší papírovou pásku a na ni si vyznaèit linii pomocí tužky a vodováhy (Obr.1).  

5. a) malování štìtcem: Na paletu rozetøete potøebné množství barvy. Štìtec do barvy (kolmo) a dùkladnì jej 

otøete, aby nedocházelo k zatékání barvy pod šablonu (Obr.4). Pokud budete používat více barev, postupujte 

od nejsvìtlejších odstínù. Poté rovnomìrnì vyplòujte motiv vyøíznutý v šablonì.                                                                                  

b) malování váleèkem :  Nalijte barvu do namáèecí vanièky. Namoète váleèek do barvy a dùkladnì jej otøete o 

stírací møížku, aby byl témìø suchý (Obr.2) a pøi malování na nìj netlaète, aby nedocházelo k zatékání barvy 

pod šablonu (Obr.4). Pøejíždìjte váleèkem po šablonì, dokud nedosáhnete požadované sytosti barevného 

odstínu (Obr.3). Pokud na váleèek na nìkterých místech mírnì zatlaèíte, docílíte zajímavého odstínovaného 

efektu (Obr.5).  

6. Opatrnì odlepte šablonu ze zdi. Pøed opakovanou aplikací šablony zkontrolujte její zadní stranu a popøípadì 

ji oèistìte – nejprve mokrým a poté suchým hadøíkem. Nakonec celou šablonu šetrnì omyjte, aby byla 

pøipravena pro další použití. 

 

 

 

 

Obr.1  Vyznaèení linie          Obr.2 Dùkladné otøení            Obr.3 Pøetírání do           Obr.4 Pozor na zatékání      Obr.5 Výsledný efekt 

                                                             váleèku                    požadované sytosti barvy          barvy za šablonu                                      

 

V pøípadì dotazù se na nás neváhejte obrátit na tel. èísle 773 670 934 nebo na emailové adrese info@jkrgroup.cz. 
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