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Falfestés 
pontosan, , 
szepen 
A meleg idővel nem csak a kerti 
munkák, hanem a festés-mázolás ideje is 
eljött. Ahhoz, hogy mondjuk a nappalit 
kifessük, már csak festékre és TTIO.<TTLl 

szerszámokra van szükség. 
pedig felelevenítjük a fe 
mesterfogásait. 

Aki fest, először a két alapvető beltéri 
festékcsoport közül választja ki a neki 
tetszőt: meszel vagy diszperziós festé- · 
ket hord fel. Régebben értelemszerűen 
a meszelés (mészkőből égetéssel, majd 
víz hozzáadásával előállított oltott mész 
alapú falfesték felhordása a falra) volt 
az egyeduralkodó . Néhány évtizede 
aztán csaknem teljesen elsodorta a 
diszperziós festék (vízben diszpergált, 
azaz egyenletesen eloszlatott műgyanta 

• Ahhoz, hogy a 
festés zökkenőmen

. tes legyen, nem 
árt, ha beszerzünk 
néhány alapesz-
közt és szerszámot. 
A legegyszerűbb, 
ha a képen látha
tóhoz hasonló 
festékesvödör és 
-tálca, lehúzórács, 
valamint festőhenger 
és sarokecset áll 
rendelkezésünkre. 
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részecskékből álló színezőanyag), ame
lyet eleve kikeverve lehetett kapni, fel
hengereltük a falra és készen is voltunk, 
mert sokszor nem volt szükség máso
dik-harmadik rétegre, és a köztük levő 
száradési időt se kellett kivárni, mint a 
meszelésnél. Ráadásul - legalábbis egy 
ideig - lemosható is, azaz könnyebb 
tisztán tartani . Igaz, aztán kiderült, 
hogy nem szellőzik, mint a mész, nem 
fertőtlenít/gombátlanít és tartja távol a 

rovarokat is egyben, mint a mész, és 
nem olyan könnyű eltávolítani, mint a 
meszet. Cserébe tartósabb valamivel és 
kültérre is ugyanolyan jó. 

EGYIK VAGY MÁSIK 
Aztán lassan mindkét festékfajtának ki 
alakult a tábora, és ez ma sincs más
ként (ma már kapható előre kikevert 
mészfesték is, a diszperziós festékek pe
dig jobban szellőznek) . Mi nem is aka
runk beleszólni abba, ki milyen festék 
mellett voksol, de egyvalamire felhívjuk 
a figyelmet: egyiket sem lehet közvetle
nül a másikra felhordani, tehát ha vál
tani akarunk, akkor előbb le kell tiszto
gatni a falat és kellősíteni a vakolatot. 

HENGER ÉS ECSET 
A nagyobb felületeken érdemes festő
hengert használni, a kisebb, kevésbé 
elérhető részeken , éleken, sarkokban 
pedig ecsetet. Ma már a mennyezet 
festésekor sem muszáj létrán állva 
korangeesettel bűvészkedni, hiszen 
elérhető áron kaphatunk olyan fes
tőhengert, amelyhez meghosszabbít
ható, teleszkópos nyél jár - ezekkel 
a padlón állva is gyorsan, egyenlete
sen kenhetjük le a plafont. 
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l. Az első lépés a bútorok kihordása 
és a padló védelme takarófólióval - ha 
nem találnánk ragasztós szegélyűt, 
festőszalaggal ragasztva a lábazatra . 

4. Sok utólagos takarítási munkától 
kíméljük meg magunkat, ha a radiáto
rokat és egyéb fűtőtesteket is letakarjuk 
fó lióval festés előtt . 

7. Minden festéket érdemes felhordás 
előtt jól átkeverni, mert a nehezebb 
pigmentek {vagyis a színezőanyag) 
idővellesüllyednek a vödör aljára . 

2. Ugyanez a festőszalag jó arra is, 
hogy a kapcsalókat megvédjük, termé
szetesen csak akkor, ha nem akarjuk 
őket leszerelni a festés idejére. 

5. Az elpiszkolódott falfelületet alapo
san meg kell takarítanunk a por- és 
zsírlerakódásoktóL A szivacs + kefe és 
a forró víz + mosogatószer tökéletes . 

8. Annak érdekében , hogy minél 
egyenletesebb legyen a festékfelhor
dás, a hengert, miután belemártottuk a 
festékbe, járassuk meg a lehúzórácson . 

3. Az ajtó- és ablakkereteket is borít
suk takarófiával , a szélein festőszalag
gal odaragasztva-a nagy hézagokat 
akril tömítővel áthidalva . 

6. Az, hogy milyen finom a vakolat, 
meghatározza a hengerek szőrének 
hosszát: minél durvább a vakolat, 
annál hosszabb szőrű henger kell. 

9. A festőtálca használata is prak
tikus, mert itt afféle eleve beépített 
lehúzórács segítségével gondoskodha-
tunk a festék egyenletes felhordásáróL ~ 
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SZERSZÁM, ANYAG 

1 O. A fal és a fehérnek maradó meny
nyezet közti határvonal lefestésére 
érdemes ilyen hosszú nyelű , ferde fejű 
radiátorecsetet használni . 

13. Amennyezet mellett természetesen 
a falak magasabban fekvő részein is 
nagyon jól jön a hengerre pattintható, 
teleszkópos nyél. 

d 
g 

e 

11. A két fal találkozásánál levő, 90 
fokos belső sarkokat és éleket ilyen 
sarokhenger segítségével tudjuk a 
legkönnyebben lefesteni . 

14. A nagy falfelületek lerneszelésekor 
a festékkel telített hengerrel először is 
húzzunk egy csíkot fentről lefelé, így 
nem csöpög le a festék. 

AZ AJTÓFELÜLET 

ASZOBA 
KERÜLETE= 
d+e+f+g 

C=A FAL 
MAGASSÁGA 

• Mennyi festékre van szükség egy réteghez? Adjuk össze a falak méreteit (ha a 
mennyezet is színes lesz, akkor annak a felületét is), majd vonjuk le ebből a nyílás
zárák felü letét. A festék kiadósségától függően több rétegre is szükség lehet. Ha 
pedig pl. fűrészporos tapétát festünk át, számoljunk rá + l 0-30% festéket. 
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12. A fal és mennyezet találkozása, 
valamint a falak közti élek lekenése 
után a lábazat vonalán is hordjunk fel 
egy széles csíknyi festéket. 

15. Ezt a túl sok festéket tartalmazó 
csíkot nagyobb felületen, vízszintesen el 
kell oszlatni, majd (míg még nedves) a 
következőt mellette ugyanígy. 

16. A csíkokat, miután vízszintes 
irányban már jól széttagoltuk festék
tartalmukat, függőleges hengereléssei 
tegyük egységes, homogén felületté . 

FOTÓ: SELBER MACHEN 

csb
Szövegdoboz

csb
Szövegdoboz



• A festéskor a felhordás iránya is 
fontos. Figyeljünk oda, merről és 
hogyan esik be a fény, és ahhoz képest 
igyekezzünk minél homogénebb festett 
felületet elérni . A hengert az első 
réteg felhordásakor vezessük a rajzon 
látható irányokba . 

• Kevésbé ismert, de nagyszerű 
eszköz a nyeles festőpárna . 

HIRDETÉS 

füles + • • • 
. . 

1. A radiátor mögötti falrésszel csak a 
gond van. Nem festékezzük azonban 
össze a csöveket, ha kartont fogunk a 
radiátor mögé, míg festünk. 

3. A gyapjú festőpárna minden sarokba 
bejut, de lapos formája iniatt kevésbé 
festi össze azt, amit nem kéne. Az üvegmo
sókefe-szerű nyak minden irányba hajlik. 

2. A kisebb (néha radiátorhengernek 
is nevezett) henger pont odafér a fal 
és a fűtőtest közé, ugyanígy kartonnal 
előzzük meg, hogy összefesse a fémet. 

4. Előfordul, hogy a radiátor mögött 
csak a látható részt kell lefesteni, ahol 
nem látszik, ott marad az eredeti szín . 
Itt pláne jó a festőpárna. 

fcözös előfizetési akciói 

" " JtKCIOS JtRJtK 
NEGYEDÉVRE 327 0 ft 

FÉLÉVRE 5 880 Ft 
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