
Malujeme prostory se zvýšenou vlhkostí 

 

Kuchyně, koupelny, ale i chodby jsou extrémně zatížené 

prostory. Proto je třeba zvolit vhodnou nátěrovou hmotu na 

takto zvláště zatížené stěny. Malbu, která odolá nejen 

běžnému opotřebení, ale také, která poskytne snadno 

omyvatelný polomatný krásný povrch. 

Nejen každá šikovná hospodyňka ocení tento nátěr stěn 

z pohledu úklidu, ale také z pohledu ušetření financí při 

častějším malování takto extrémně zatížených ploch. 

 

LANDORA Malba do vlhkých prostor 20 - Väggfärg Vit 20 je skvěle odolná a 

omyvatelná barva na akrylátovo-latexové bázi s vysokou krycí schopností pro natírání 

stěn a stropů. Vysoký lesk umožňuje snadné čištění povrchu, díky čemuž je barva vhodná 

pro povrchy, které mají vysoké nároky na otěruvzdornost a omyvatelnost. Vynikajicí je 

proto pro kuchyně, koupelny, chodby. 

Původní nátěr je vhodné ošetřit penetračním nátěrem pro zpevnění podkladu a snížení 

spotřeby finálního nátěru. Barvu snadno můžete tónovat do světlých tónů dle vzorkovnice 

NCS, Dulux, RAL a jiných výrobců dle programu WG mix u specializovaných prodejců. Pigmenty používané k tónování 

mají vysokou barevnou stálost a odolnost, takže odstín si ponechá skvělých vlastností po dlouhou dobu.  

A jak na to? 

Nejprve věnujte pozornost přípravu podkladu a dokonalému zakrytí ploch, které nechcete ošetřit nátěrem. Máme-li 

pevný a soudržný podklad, barvu dobře promíchejte a dejte se do práce.  

Naneste ideálně 2vrstvy Landora Malby do vlhkých prostor 20 Dříve natírané povrchy s přestávkou mezi nátěry po 

jedné až třech hodinách od nanesení první vrstvy při vydatnosti cca 6-8 m2 z jednoho litru. Používejte vždy na stejný 

odstín jeden kvalitní váleček. Mezi nátěry můžete zabalit váleček do pytlíku (např. na odpadky), ale váleček 

nevymývejte. Uchová si tak své ideální vlastnosti pro druhý nátěr.  

S LANDORA Malba do vlhkých prostor 20 - Väggfärg Vit 20 docílíte úžasné dlouhodobé proměny vašeho interiéru! Tak 

ať se vám dílo vydaří! 

 

Více nejen produktů Landora naleznete na stránkách dodavatele. 
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