Malowanie drewnianych drzwi wewnętrznych krok
po kroku

OCHRONA DREWNA

PORADY

Po latach drzwi wewnętrzne mogą już nie wyglądać tak zachwycająco
jak w dniu zakupu.
Co wtedy? Na pewno nie wymiana! Malowanie drzwi to znacznie lepszy,
a przy tym ekonomiczny
pomysł.
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tłumaczą, jak pomalować drewniane drzwi oraz jakie produkty sprawdzą
się tu najlepiej.

Jak pomalować drzwi? Instrukcja krok po kroku

Aby

zakończyć

przygotować

się

sukcesem
do

Misję

prac.

Malowanie,

Skompletujmy

należy

niezbędne

odpowiednio
narzędzia

i

akcesoria oraz zabezpieczmy pomieszczenie.

Tego potrzebujemy:
- Śrubokręt (do demontażu elementów klamki itd.),
- Arkusze papieru oraz folia do zabezpieczenia pomieszczenia, mebli
oraz miejsca, w którym będziemy przeprowadzać prace,
- Papier ścierny o różnej ziarnistości,
- Szmatka,
- Pędzle,
-
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lista pytań i spis najważniejszych czynności:

1. Czy mamy wszystko przygotowane do
malowania drzwi drewnianych

?
Skompletujmy narzędzia i akcesoria. Upewnijmy się, czy miejsce
pracy jest czyste, ponadto zabezpieczmy podłogi oraz pozostałe
powierzchnie i elementy, które mogłyby ulec zabrudzeniu. Zdejmijmy
drzwi z zawiasów i usuńmy z nich wszelkie dodatkowe elementy
(klamki, gałki, haczyki itp.). Jeżeli demontaż detali jest
niemożliwy, dokładnie zabezpieczmy je folią malarską i\lub taśmą.
Oczywiście malowanie zamontowanego skrzydła również jest możliwe,
jednak w ten sposób niekoniecznie zapewnimy sobie swobodny dostęp
do poszczególnych fragmentów powierzchni. Skrzydło oprzyjmy o
(zabezpieczoną) ścianę lub połóżmy je na stabilnych klockach na
podłodze.

2. Jak wygląda powierzchnia, która ma
zostać pomalowana? Jakiego efektu
oczekujemy dzięki malowaniu drewnianych
drzwi?
Teraz pora na etap bezpośrednich przygotowań do malowania
drewnianych drzwi. Najpierw oceńmy stan drewna oraz ustalmy zakres
niezbędnych prac. W ogromnej mierze zależy on od tego, czym
aktualnie pomalowane są drzwi drewniane, a także, w jaki sposób
zamierzamy je wykończyć.
Jeśli poprzednia powłoka malarska lub lakiernicza jest w kiepskim
stanie, tzn. łuszczy się, musimy ją usunąć. Inaczej nowa warstwa
farby lub lakierobejcy odspoi się od podłoża razem z nią. Ścieramy
ją za pomocą gruboziarnistego papieru ściernego, a na koniec
wygładzamy powierzchnie papierem drobnoziarnistym. Istotne jest,
aby wykonywać ruchy wzdłuż rysunku słojów, a nie w poprzek.

Ponadto, aby osiągnąć dokładnie taki efekt estetyczny,
na jakim nam zależy postępujmy według poniższych zaleceń:
- Gdy drzwi są pomalowane kryjącą emalią i takie wykończenie jak
najbardziej nam odpowiada, wystarczy, że delikatnie zmatowimy
powierzchnię drewna drobnoziarnistym papierem ściernym.
- Jeśli zależy nam na tym, aby spod kryjącej emalii wydobyć
naturalny rysunek drewna, tzn. planujemy pomalować powierzchnię
półtransparentną lakierobejcą, musimy usunąć stare powłoki.
- W przypadku, gdy drzwi są pokryte lakierobejcą, a chcemy je
pomalować emalią, również wystarczy zmatowienie.
- Jeżeli chcemy zmienić kolor, usuńmy poprzednie powłoki, na dobry
efekt wymalowania składa się bowiem m.in. wygląd podłoża.
- Warto pozbyć się starych warstw farby lub lakierobejcy również w
sytuacji, gdy planujemy malowanie drzwi wyrobem innego producenta
niż ostatnio. Oba produkty mogą ze sobą „nie współpracować”.
Na koniec odpylamy i myjemy skrzydło drzwiowe. Staramy się pozbyć
wszelkich zatłuszczeń, plam i zabrudzeń, których nie usunęliśmy
wraz z poprzednią powłoką.
Przygotowana w ten sposób czysta powierzchnia o łagodnej teksturze
doskonale przyjmie lakierobejcę lub inny produkt do drewna.

3. Czy wybraliśmy dobre produkty do
malowania drzwi drewnianych?

Zastanówmy się, czym pomalować drzwi, tzn. jaki produkt wybrać.
Kluczową kwestią są właściwości wyrobu. W przypadku malowania
drzwi wewnętrznych wybieramy produkty zapewniające ochronę przed
standardową ilością wilgoci w powietrzu, a ponadto tworzące
powłoki odporne na szorowanie i powstawanie przetarć.
Oczywiście wiele zależy od tego, jaki efekt chcielibyśmy uzyskać.
Jeśli marzy nam się „nietypowy” odcień drewna, jak biały, miętowy
czy pudrowo-różowy, wybierzmy Sadolin Lakierobejcę Dekor [1]. Jej
delikatnie satynowe, a do tego półtransparentne wykończenie
subtelnie podkreśli rysunek słojów. Poza tym zwróćmy uwagę na
krótki czas schnięcia poszczególnych warstw. Jeżeli zaś dzięki
malowaniu drzwi wewnętrznych chcielibyśmy wzmocnić naturalny
odcień drewna lub nadać mu np. subtelnie głębszy odcień, użyjmy
Sadolin Lakierobejcy Ekskluzywnej [2]. Dzięki specjalnej żelowej
formule aplikowanie i rozprowadzanie wyrobu to czysta przyjemność.

4. Czy mamy odpowiednie narzędzia?
Zdecydowaliśmy już, czym pomalować drzwi drewniane wewnętrzne –
teraz pora na wybór odpowiednich narzędzi. Do równomiernego

nałożenia lakierobejcy potrzebujemy pędzla (nie wałka). A
najlepiej dwóch: jednego mniejszych rozmiarów, za pomocą którego w
pierwszej kolejności nałożymy wyrób na trudno dostępne miejsca,
oraz większego do pomalowania większych powierzchni.

5. Czy nie popełniamy błędów podczas
malowania drzwi pokojowych?
Jak pomalować drzwi? To bardzo proste, wystarczy, że zastosujemy
się do zaleceń producenta zawartych w karcie technicznej wybranego
produktu. Nie ma mowy o pomyłkach, jeśli zastosujemy się do
wytycznych! Pamiętamy o tym, aby malowanie drzwi wewnętrznych
przeprowadzać w konkretnych warunkach otoczenia (w przypadku prac
w pomieszczeniu nie powinniśmy mieć trudności z ich osiągnięciem).
Zwróćmy uwagę także na czas schnięcia powłoki. Bardzo ważne jest,
aby pomiędzy kolejnymi warstwami przeszlifować powierzchnię
drobnoziarnistym papierem ściernym. Dzięki temu powłoka osiągnie
lepszą przyczepność, poza tym pozwoli to na uzyskanie gładszego
wykończenia.

Malowanie drzwi z płyty – najważniejsze zasady
Opisane procedury obowiązują podczas malowania drzwi pokojowych z
drewna, jednak

malowanie drzwi z płyty zbytnio się tu nie różni.

Musimy mieć jedynie na uwadze, że jeśli skrzydło z płyty ulegnie
uszkodzeniu, konieczna będzie jego wymiana, podczas gdy drewno
bardzo często jest do naprawienia i odratowania.
Zanim przystąpimy do malowania drzwi z płyty przeszlifujmy
powierzchnię drobnoziarnistym papierem ściernym, a następnie
odpylmy ją i umyjmy. Tych parę drobnych zabiegów wystarczy, aby
osiągnąć dobry efekt.

Drzwi odnowione? Kiedy powierzchnia całkowicie wyschnie,
przykręćmy klamki i zamontuj drzwi w futrynie. Gotowe! Teraz
możemy rozsiąść się wygodnie i… podziwiać.

