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Jak położyć tynk fantazyjny?
Chciałbym położyć w mieszkaniu tynk fantazyjny, ale mam pewne obawy. Zamierzam to zrobić samodzielnie –
czy to bardzo trudne zadanie? - zastanawia się na forum nasz czytelnik.

Tynk fantazyjny to świetne rozwiązanie dla osób lubiących oryginalne aranżacje. Całkowicie odmieni on charakter wnętrza.
Położenie tynku fantazyjnego jest dużo prostsze, niż by się mogło wydawać. Jak to zrobić krok po kroku radzą eksperci marki
GRAPHITE.

Co będzie potrzebne?

Jeśli chodzi o materiały:

- Emulsja gruntująca
- Gipsowa masa szpachlowa
- Substancja nadająca kolor – może to być zarówno farba, jak i koncentrat lub suchy pigment
- Dodatkowo, jeśli w ścianach znajdują się drobne uszkodzenia, zaprawa gipsowa

Jeśli zaś chodzi o narzędzia:

- Do przygotowania masy: wiertarka ze specjalną nakładką mieszającą
- Do nałożenia emulsji gruntującej: pędzel ławkowiec
- Do wypełniania uszkodzeń w ścianach: mała szpachla
- Do nałożenia zaprawy: paca metalowa z gładkimi krawędziami
- Do pomalowania ściany: wałek malarski
- Dowolne narzędzie, które nada fakturę tynkowi
- Dodatkowo, jeśli zajdzie potrzeba malowania mniejszych powierzchni, warto zaopatrzyć się w mniejszy pędzelek

Jak przygotować ścianę?

Jest to najważniejszy etap prac. Być może nie tak przyjemny i twórczy jak wykańczanie powierzchni, lecz konieczny.

- Na początek ścianę należy dokładnie oczyścić. Upewnijmy się, czy zostały usunięte pozostałości po starych farbach lub
kleju do tapet i inne zanieczyszczenia. Jeśli ściana była pomalowana farbą olejną, wówczas nie wystarczy mechaniczne
usunięcie, należy przemyć dodatkowo ścianę woda z mydłem. W przeciwnym razie pozostanie bowiem tłusta
warstewka.
- Za pomocą masy do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych wypełnić ewentualne drobne uszkodzenia ściany. Masa ta
zazwyczaj dostępna jest w postaci proszku. Należy go wsypać do wody w proporcji zalecanej przez producenta i
pozostawić na dwie minuty. Po upływie tego czasu możemy należy dokładnie wymieszać składniki, aż do powstania
jednolitej masy. Wówczas możemy zacząć ją nakładać – pamiętajmy, że narzędzie jakim ją nanosimy powinno być
wykonane z plastiku lub stali nierdzewnej. Następnie pozostawmy ja do wyschnięcia. Gdy stwardnieje, wyrównajmy jej
powierzchnię, przecierając papierem ściernym lub drobną siatką poliwęglanową.
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(Gruntowanie podłoża, fot. Atlas)

Jak nałożyć tynk?

- Jeśli chodzi o rozrobienie masy gipsowej z wodą, tu również należy zachować proporcje zalecane przez producenta. Nie
należy przygotowywać zbyt dużej ilości za jednym razem, lepiej robić to stopniowo. Po upływie około 45 minut masa
twardnieje – możemy zatem nie zdążyć wykorzystać całości.
- Kolor możemy nadać ścianie już na tym etapie. Wystarczy, że dodamy do masy koncentrat lub pigment. Należy
bezwzględnie pamiętać o bardzo dokładnym wymierzaniu ilości barwnika dodawanej do kolejnych porcji masy. W
przeciwnym razie odcienie poszczególnych porcji będą niejednolite, co może dać fatalny efekt.
- Powstałą masę starannie wymieszajmy, aby jej konsystencja była jednolita.
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(Nakładanie zaprawy, fot. Atlas)

- Mieszaninę nałóżmy na ścianę. Grubość warstwy zależy od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć.
- W ciągu kolejnych 45 minut, czyli aż do całkowitego zastygnięcia masy możemy tworzyć jej fakturę. To
najprzyjemniejszy etap pracy, możemy tutaj puścić wodze fantazji. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele narzędzi
które możemy wykorzystać, takich jak stemple, wałki, czy narzędzia z ząbkowanym brzegiem, na przykład paca.
Niespodziewanie ciekawy efekt może uzyskać nanosząc farbę za pomocą zwiniętej torby foliowej.
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(Nakładanie tynku, fot. Atlas)

Jak wykończyć powierzchnię?

- Jeśli wcześniej nie nadaliśmy koloru masie gipsowej (na przykład za pomocą pigmentu), to powinniśmy pomalować
ścianę na tym etapie. Powinniśmy użyć do tego celu wałka o bardzo miękkim włosiu, tak aby farba dotarła we wszystkie
zagłębienia faktury tynku.
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(Malowanie ściany, fot. Atlas)

- Możemy też zastosować tzw. przecierki. Co to takiego? Chodzi o przetarcie ściany wilgotną szmatką w wybranych
miejscach, aby nieco ją rozjaśnić. Odważni mogą zastosować warstwy farby w różnych kolorach.
- Ciekawie może wyglądać także punktowa koloryzacja ściany – na przykład za pomocą drobnego pędzla. Możemy też
nakładać pigment na świeżo położona zaprawę.
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