PRŮVODCE APLIKACÍ MAGNETICKÉHO NÁTĚRU
POKUD CHCETE MÍT MAGNETICKOU A ZÁROVEŇ CHYTROU ZEĎ, POSTUPUJTE NÁSLEDOVNĚ:
PŘIPRAVA POVRCHU, NANESENÍ MAGNETICKÉHO NÁTĚRU, NANESENÍ PODKLADOVÉHO NÁTĚRU PRIMERU, NANESENÍ
VRSTVY CHYTRÉ ZDI. PODROBNÝ POPIS NÍŽE A V PRŮVODCI APLIKACÍ NÁTĚRU CHYTRÉ ZDI.

1. PŘÍPRAVA POVRCHU

2. APLIKACE MAGNETICKÉHO NÁTĚRU

1A. MAGNETICKÝ NÁTĚR
• V případě, že aplikujete pouze magnetický nátěr a nekombinujete jej s nátěrem
Chytré zdi, stačí povrch před aplikací zbrousit, vyhladit či zatmelit tak, abyste
dosáhli hladkého povrchu bez děr a nerovností.
• Plochu doporučujeme napenetrovat klasickou penetrací, aby se sjednotila
savost povrchu.
• Poté pokračujte na krok 2 (Aplikace magnetického nátěru).

1B. MAGNETICKÝ NÁTĚR V KOMBINACI S NÁTĚREM
CHYTRÉ ZDI
• Důkladně připravte povrch dle návodu přiloženého v balení nátěru Chytré zdi.
Poté pokračujte na krok 2 (Aplikace magnetického nátěru).
• Poté dokončete aplikaci podkladového nátěru (primeru) a nátěru Chytré zdi.
• Pokud se vám zdá barva hustá, je možné přidat malé množství vody.
• Magnetický nátěr aplikujte válečkem alespoň ve 3 vrstvách, dokud
nespotřebujete celou plechovku magnetického nátěru.
• Před aplikací dalších nátěrů se ujistěte, že hotová plocha udrží 3-5 listů
běžného papíru formátu A4 pomocí neodymového magnetu. Pokud tomu tak není,
doporučujeme přikoupit další balení magnetické barvy a přidat další vrstvu.

•

Po dobu aplikace nátěru doporučujeme místnost větrat.

•

Před použitím míchejte barvu v plechovce alespoň 3 minuty.

•
•

Magnetický nátěr aplikujte válečkem ve 3 vrstvách.
.

•

Mezi jednotlivými vrstvami vyčkejte alespoň 2 hodiny pro důkladné zaschnutí.

•

Pro správnou funkčnost je nutné spotřebovat celé balení magnetické barvy.

•

Pro docílení ideální hladkosti výsledného povrchu plochu jemně zbruste po
2. a 3. vrstvě nátěru. 1. vrstvu nebruste.

•

Po broušení vždy odstraňte všechen prach z plochy suchým hadrem.

•

Po nanesení 3. vrstvy nechte nátěr schnout alespoň 24 hodin.

•

Vzhledem k velkému obsahu kovových částeček je výsledný magnetický
nátěr bez další úpravy šedé barvy.

UPOZORNĚNÍ:
TENTO NÁTĚR JE URČEN PRO POUŽÍVÁNÍ S NEODYMOVÝMI MAGNETY. NALEZNETE
JE NA NAŠEM E-SHOPU SHOP.CHYTRAZED.CZ V SEKCI PŘÍSLUŠENSTVÍ.

PRO JAKÉKOLI DOTAZY NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE:
EMAIL: INFO@CHYTRAZED.CZ
TEL: +420 731 444 250

