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Návod na použití malířských šablon
Pomůcky:
• široká papírová malířská páska nebo lepidlo ve spreji pro upevnění šablony na zeď
• akrylové barvy, tónovací barvy (např. Hetcolor), barvy v tužce nebo speciální barvy určené pro šablony
• molitanový váleček + vanička na otírání
tupovací štětec /pěnový tupovací štětec + paleta na rozetření barev (může být i kousek kartonu)
přírodní houba (může být i houbička na nádobí) – strukturovaný efekt

Postup:
1. Vymalování šablony nejprve doporučujeme vyzkoušet, např. na kusu kartonu.
2. Před připevněním šablony na zeď se ujistěte, že je zeď čistá a bez prachu.
3. Šablonu připevněte na zeď pomocí papírové malířské pásky nebo speciálního lepidla ve spreji. Při malování si
šablonu ještě lehce přitlačujte ke zdi rukou.
4. Před použitím bordury si nejprve vyznačte linii, ke které budete borduru přikládat. Doporučujeme na zeď
nalepit širší papírovou pásku a na si vyznačit linii pomocí tužky a vodováhy (Obr.1).
5. a) malování štětcem: Na paletu rozetřete potřebné množství barvy. Štětec do barvy (kolmo) a důkladně jej
otřete, aby nedocházelo k zatékání barvy pod šablonu (Obr.4). Pokud budete používat více barev, postupujte
od nejsvětlejších odstínů. Poté rovnoměrně vyplňujte motiv vyříznutý v šabloně.
b) malování válečkem : Nalijte barvu do namáčecí vaničky. Namočte váleček do barvy a důkladně jej otřete o
stírací mřížku, aby byl téměř suchý (Obr.2) a při při malování na něj netlačte, aby nedocházelo k zatékání
barvy pod šablonu (Obr.4). Přejíždějte válečkem po šabloně, dokud nedosáhnete požadované sytosti
barevného odstínu (Obr.3). Pokud na váleček na některých místech mírně zatlačíte, docílíte zajímavého
odstínovaného efektu (Obr.5).
6. Opatrně odlepte šablonu ze zdi. Před opakovanou aplikací šablony zkontrolujte její zadní stranu a popřípadě
ji očistěte – nejprve mokrým a poté suchým hadříkem. Nakonec celou šablonu šetrně omyjte, aby byla
připravena pro další použití.
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V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit na tel. čísle 773 670 934
nebo na emailové adrese info@jkrgroup.cz.
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