Malujte s chutí
Perrrfétto
barvy!

MALÍŘSKÁ KUCHAŘKA
vychytané rady a recepty pro dokonalé stěny

REMAL

1. díl - BÍLÁ, královna interiéru

ÚVOD
Přinášíme skvělé recepty, podle kterých namícháte
dokonalé barvy! Váš interiér bude mít chuť, šťávu
a jedinečnou esenci života. Zjistíte, že malování je
podobné kuchařině – pracujeme v čistotě, systematicky,
rychle, a když dodržíte správný postup, výsledek bude
k nakousnutí.
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REMAL BÍLÝ expert
Jaké bude vaše bydlení, když vyberete REMAL?
Kam se REMAL BÍLÝ expert hodí?
Jak se vám bude pracovat s BÍLÝM REMALEM expert?
Seznam ingrediencí a pracovních pomůcek
Na co před malováním nezapomenout?
Začínáme malovat

Dárek
pro Vás!
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REMAL BÍLÝ expert
extrrrémně bílý
Umíchejte kopec té nejbělejší
šlehačky na světě! Natřete
stěny vašeho bydlení, jako
smetanový dort – krémovitou
barvou, kvalitní, extrémně
bílou, která nestříká. Korunujte
své dílo královsky bílou
čepicí! Není bílá jako bílá.
REMAL BÍLÝ expert je zářivě
bílá!
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Jaké bude vaše
bydlení, když si
vyberete REMAL
BÍLÝ expert?
•

Vysoká bělost přinese
interiéru vzdušnost,
opticky zvětší prostor

•

Stěny budou po zaschnutí
sametově matné

•

Zdi budou dýchat,
a když je pohladíte, tak
nikdy nebudete mít bílou
dlaň nebo oblečení, pokud
se o stěnu otřete - tento
typ nátěru je po zaschnutí
vysoce otěruvzdorný
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Kam se REMAL
BÍLÝ expert hodí?

Proč je VYSOCE MATNÁ
malba shovívavá k drobným
nerovnostem v podkladu:
Vápenec vám ledasco odpustí.
Bílá bývá náročná na ideálně
rovné zdi. Každá prohlubeň
odráží stíny a na bílé bude
ještě výraznější.

Je jako šlehačka - vhodný pro každou příležitost,
udělá i z obyčejné kávy „tu vídeňskou“

Vysoce matný podklad
rozprostře stejnoměrně světlo
celou, pohledově sametovou
plochou. Stíny v prohlubních
opticky zmizí.

Hodí se pro každý interiér!
• obývací pokoje • kuchyně • dětské pokojíčky • chodby • reprezentační prostory

• Ideální k nátěru stropů – roznáší světlo do místnosti,
zvětšuje prostor, zvyšuje světlost místnosti
• Odpustí stěnám drobné nerovnosti, protože obsahuje vápenec
– tato složka plniva barvy vytváří hluboce matný povrch. Sametový
mat odpouští malíři nedokonalosti podkladu. Nerovnosti opticky
mizí, zeď je extrémně bílá.
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• Navíc - na sanační omítky – vysoce paropropustný

expert

Výmalba REMAL BÍLÝ expert
je pro každého, odpouští
stěnám jejich nedokonalost,
po zaschnutí působí malba
čistě, opravdu zářivě bíle!
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Jak se vám bude
s BÍLÝM REMALEM
expert pracovat?
•

Barva má krémovou konzistenci, ředí se jen
do 5 % čistou vodou
• Dobře rozmíchaná barva má
velice nízký odstřik
• Skvěle kryje již v první vrstvě nátěru
• Má vysokou vydatnost – až 11 m2/kg
naředěné barvy pro jednu vrstvu nátěru

1 kg
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4 kg

6,5+1 kg

expert

15+3 kg

22+3 kg

REMAL

expert

REMAL

expert

REMAL

expert

REMAL

Kvalitní utěrku z mikrovlákna, která
usnadní každý úklid, a to nejen ten po malování.

expert

expert

REMAL

Přinášme pomocníka, se kterým zvládnete trochu
úklidu hravě! Dárek - mikroutěrka zdarma,
ke každému balení REMAL BÍLÝ expert 15+3kg.

Vyberte si množství barvy,
které se Vám hodí...

REMAL

Chceme vám pomoci s úklidem!

36+4 kg
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Před malováním
Projděte byt, zhodnoťte stav podkladu za plného
světla, změřte plochu a udělejte si seznam!

Položte si otázky:

1.

• Sprašuje barva? Jsou stěny mastné? Jsou na stropě protekliny? Odpadává z rohů omítka,
vidím praskliny? Máme v rozích či pod okny plíseň?
• Kolik metrů budu malovat? Změřte prostory, namalujte si plánek.
• Napište si nákupní seznam - v naší síti BARVY A LAKY, DROGERIE vám navíc personál odborně
poradí a domů se budete vracet s jistotou, že máte opravdu všechno!

Den jak víno – zakrývání/příprava podkladu
• Zakryju vše, co nechci umývat! Filcem podlahu, igelitem okna, krycí páskou
oblepíme lišty, zásuvky nebo zárubně.
• Malíř nikdy nepodceňuje zakrytí kompletně všeho, co nechce po malování
složitě uklízet. Oblepíme okenní rámy, zárubně, podlahové lišty.
• Zakryjeme podlahy filcem.
• Vysajeme prach za nábytkem, nábytek zakryjeme igelitovou folií.
• Všechno, co nechceme mít od barvy postříkané a zašpiněné zakryjeme.
Předcházíme tak vysilujícímu úklidu po malování……
Zabere vám to hodinku, ale uchrání před prací na kolenou.

1/4

Škrábání
Nenávidím škrábání, ale je to jako škrábat brambory
– výsledek je pak tak nějak čistší!

• Pokud má starý nátěr více jak dvě vrstvy, doporučujeme jeho oškrábání malířskou špachtlí.
• Před škrábáním je dobré zeď navlhčit vodou/štětkou. Platí zde pravidlo: Radši více, než méně
- čím vlhčí staré vrstvy nátěrů budou, tím snadněji jdou pod škrabkou dolů.
• Pokud je stěna natřena omyvatelným nátěrem, vinylového typu (do 4-6 vrstev nátěrů),
můžete vymalovat i bez škrábání.
• Proškrábneme i praskliny, odstraníme všechny nesoudržné vrstvy.
• Mastnou špínu (zejména okolo vypínačů) musíme omýt navlhčenou houbičkou,
vodou se saponátovým přípravkem.
• Na plesnivá místa a jejich nejbližší okolí použijte dezinfekční prostředek.
• Jak odstranit plíseň – jedině škrábáním a zamokra!
• Kdy je škrábání nezbytné? - mnoho vrstev na sobě špatně drží, křehnou, odlupují se. Další vrstva
malby by nemusela k podkladu řádně přilnout a mohla by dělat puchýře, při zasychání praskat.
Jak dlouho budu škrábat?
1m2 škrábání představuje cca 30 min vašeho času – záleží na tloušťce vrstvy
a podkladu, ale opravdu se vyplatí!

Voda je spása...
škrábání každé malířské barvy jde lépe,
pokud je nátěr navlhčený.

REMAL
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Penetrace
Sjednotíme savost podkladu penetrací REMAL
PENETRACE naředíme dle návodu, aplikace
ideálně štětkou.

Kam se hodí?

Zejména pro hladové/savé omítky, starší, škrábané omítky.
Dojde ke zpevnění podkladu, zároveň se srovná rozdílná savost
materiálů – barva snadno přilne – vyhnete se nechtěným flekům
(kocourům) na zdi. Ještě než začnete, pokuste se smést/vysát
vysavačem prach ze stěn. Nanášejte ideálně štětkou, díky níž
penetrace lépe vnikne do pórů zdi.

Druh penetrace?
• Univerzální penetraci použijte na nové omítky, sádrokarton, dřevotřísku, beton
• Hloubkovou na staré zdivo
• Protiplísňovou pro zvýšenou účinnost
REMAL PROTIPLÍSŇOVÉHO NÁTĚRU

Kolik vrstev?
Stačí aplikovat jednou, v případě
vysoce savých povrchů dvakrát.

3.
3/4

Stěrka

4.
4/4

Až penetrace zaschne min. 2 hod - přichází na řadu REMAL
STĚRKA - jako jemný fondán potáhne celé stěny či vyrovná
nerovnosti. Její konzistence a vlastnosti jsou takové, že dává malíři
čas na dokonalé vyrovnání podkladu. Je smetanově bílá, jemná,
po zaschnutí snadno brousitelná.

Je to snadné!
Malířskou špachtlí či hladítkem zahladíme nerovnosti
a zapravíme díry a praskliny. Po zaschnutí stěrky
přebrousíme zapravené místo sádrokartonářským
hladítkem, zbavíme prachu a znovu penetrujeme!

Na spáry můžeme použít i lehký akrylátový tmel.
Rozhodně použijte tmel, na který je možné malovat,
protože například na silikonovém tmelu vám barva držet
nebude.

Měli jste na stěně tapety?
Pokud je zeď po odstranění tapet
velice nerovná, budete muset stěnu
potáhnout REMAL STĚRKOU
celoplošně, pak po zaschnutí
přebrousit sádrokartonářským
hladítkem. Následně, před
aplikací malířské barvy, stěnu
nezapomeňte natřít penetrací.
• Broušení stěrky dost práší,
takže pak se vám bude hodit určitě
před další penetrací a malováním vysavač.

Nechte zaschnout
2-4 hod
Penetraci nechejte alespoň 2-4 hodiny,
ideálně do druhého dne vyzrát, než se
pustíte do samotného malování.

Spáry mezi panely
Na překlenutí větších nerovností použijte
perlinku, sklovápnité tapety, či bandáž

REMAL
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Začínáme malovat
Čím vždycky, ale úplně vždycky začínáme malování? Jak
se malíř obléká? Malíř nosí čepici! Je to praktická ochrana,
před špatně odstranitelným, nežádoucím melírem
a tuhými slepenci z vlasů, barvy a prachu.
Stejně tak je ideální takový pracovní oděv, kterému
nevadí semtam barevná sprška.

Ředit či neředit?
• Do 5% čistou vodou, barva by se měla hezky na zdi „odvalovat“
a „nestříkat“ nám z válečku kolem dokola.
• Důležitá je i volba správného válečku na malování podle typu barvy.
Krátký vlas je ideální pro vinylové typy barev, velký a chlupatý válec
bychom měli požít spíše na fasádu.
• Některé typy barev nemusíme ředit vůbec – jsou to ty,
k okamžitému použití, například REMAL color.
• Pokud používáme první nátěr jako penetrační, pak
jej naředíme vodou maximálně do 10% barvy.

Jaké nářadí by na malování použil profík?
• Štětku na problematický povrch i penetraci
• Váleček na soudržné zdi, kde není mnoho vrstev předchozích nátěrů (dle typu barvy)
• Štětec zárohák na detaily (kolem zárubní, oken, za topením..)
• Špachtli, jemný smirek či sádrokartonářskou mřížku
• Malířskou mřížku – odebere z válečku přebytečné množství
barvy a ta pak nestříká po místnosti
• Štafle – nebo alespoň „schůdky“ jsou stabilnější, než obyčejná židle
• Tágo – malířská teleskopická tyč, dosáhnete
tak se štětcem či válečkem do míst, kam
nedosáhnete ani na špičkách

Kolik vody?

REMAL

7,5 kg
+ max.
375 ml

expert
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18 kg
+ max.
900 ml

25 kg
+ max.
1,25 l

REMAL

expert

REMAL

expert

4 kg
+ max.
200 ml

REMAL

1 kg
+ max.
50 ml

REMAL

expert

REMAL

REMAL

expert

expert

40 kg
+ max.
2l

Štětce

Špachtle

Válečky

Hladítka

Kbelíky

Ochranné pomůcky
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Malujte s chutí
Začínáme - stropem!
• Vždy malujeme od okna, směrem ke dveřím. Na stropě pak světlo
nevykreslí „kocoury“, šedé reliéfní šmouhy, které by za sebou mohl
váleček zanechat.
• Pak malujeme směrem do středu stěny/stropu.
• Svislé zdi, které budou případně zastříkané bílou pak při dalším,
sestupném systému malování snadno opravíme, malujeme od stropu
k podlaze, křížovými tahy.
• Stěny malujeme vždycky DVAKRÁT!
• Druhá vrstva nátěru zaručí sytou, plnou a jednolitou barvu.
• Malba působí celistvě, čistě.
• Časový odstup mezi jednotlivými nátěry je cca 4-8hodin.

Jak urychlíme schnutí?
• Větrání a dostatečný čas (technická pauza)
je nejlepším pomocníkem.
• Dostatečně vyzrálý podklad zaručí, že se nátěry spojí
v jednu souvislou barevnou plochu.
• Malíři používají ventilátor nebo-li „fukar“ - to je generátor
proudícího vzduchu, teplý vítr urychluje vyzrávání podkladu.

REMAL
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A nakonec rychlý úklid,
káva, dortííík a pohoda!
Přejeme vám snadné malování a vašim stěnám REMAL!

2. díl - REMAL COLOR, Mňamóóóznííí barvičky!

2. DÍL - REMAL COLOR

Barevný koktejl
Namíchali jsme pro váš interiér barevný koktejl
k okamžitému použití! Představujeme Novou vzorkovnici
12 odstínů REMAL COLOR! 5 sytých, zbrusu nových
odstínů si naši zákazníci sami vyžádali.
Ve druhém dílu naší Malířské kuchařky se budeme
věnovat prvnímu z nich - Tmavě šedé.
Vzorkovnice nabízí i 7 osvědčených pastelových
barevných tónů. Pastely doplňují syté barevné odstíny.
Barevná škála je letos poprvé obohacena luxusní řadou
3 metalických vodouředitelných REMAL EFEKTŮ!

REMAL
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REMAL COLOR
M am

nííí barvi ky!

Váš domov vymalovaný těmito
barvami bude jednoduše k sežrání!
A jak se vám bude s REMALEM COLOR
pracovat? Snadno, rychle a zvládnete
to sami!
Základní charakteristika pro všech
12 odstínů REMAL COLOR:
•
•
•
•
•

Perfektně kryjící
Sametově matný
Vysoce otěruvzdorný
Až 10 m2 / kg nátěru v jedné vrstvě
Stálobarevný odstín

Balení:
5+1 kg
2,5 kg
0,25 kg

REMAL
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REMAL COLOR
barevné malování
pro vaše bydlení
Proč je ideální pořídit si na malování READY MIX
barvu REMAL COLOR a co to vlastně je?
•

Hotová barva, připravená k okamžitému
použití, stačí promíchat!

•

Kdykoli dokoupíte stejný barevný odstín!

•

Když se rozhodnete, že chcete vymalovat jedním tónem
i další místnost, bude to jednoduché! Žádná alchymie a žádné
pochyby, zda bude další namíchaná barva alespoň podobná!
Koupíte zkrátka stejný odstín.

•

Kdykoli k mání v prodejně BARVY A LAKY, DROGERIE a nebo
na BALSHOP.CZ či na našich partnerských prodejnách řeknete:
„Chci REMAL COLOR, třeba TMAVĚ ŠEDOU!“ A máte
jistotu, že všechny stěny budou opravdu stejně sytě barevné.

•

Na vzorkovnici můžete vybrat i druhou, doplňkovou barvu,
pak je ideální koupit si mini balení 0,25 kg a vyzkoušet barevný
odstín přímo doma, v reálném světle a prostředí.

•

Máte na výběr ze sady 12 barevných odstínů, které jsou vždy
k mání, stačí jen otevřít, promíchat a vymalovat.

•

Barevný vzorek na stěně o velikosti 50 × 50 cm, odstín
hodnoťte až suchý! Mokrá barva na stěně působí
tmavším dojmem.

REMAL
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Barva jako
SLADKÝ KRÉM
REMAL COLOR je dohladka, jemně
vyšlehaný, k okamžitému použití.
•

Tento typ barev vám zaručí snadnou
a jednoduchou práci a zejména:
OPAKOVATELNÝ, STEJNÝ BAREVNÝ ODSTÍN!

• REMAL COLOR balení 5 + 1 kg vám vystačí až na 60 m2
v jedné nátěrové vrstvě
• Běžná stěna mívá okolo 15 m2
• Takže jeden kbelík barvy 5 + 1 kg by vám měl
REMAL
vystačit na skvěle probarvenou malbu
COLOR
v celém pokoji

Chcete interiér vyladit tón v tónu?

Ukázka ředění 1 : 1 s bílým REMAL PROFI je vidět
v reálném nátahu na každé naší vzorkovnici

Barva perfektně kryje již v první vrstvě nátěru
• Pro profesionální vyznění odstínu doporučujeme
vrstvy raději dvě. Barevný tón bude plný.
• První vrstva nátěru překryje původní malbu,
ale druhá dodá malbě celistvost a hluboce
matný, luxusní a sametový vzhled.

+

1 : 1 = 120 m2 malby = jeden světle šedý pokojík

REMAL
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ZÁKLADNÍ DĚLENÍ
BAREVNÝCH ODSTÍNŮ

Barvy, které v kruhu
sousedí se budou vždy
harmonicky doplňovat.
Protilehlé vytvoří
mnohdy až nepříjemný,
zneklidňující kontrast.

ŽLUTÁ
primární
ŽLUTOZELENÁ
terciální

ŽLUTÁORANŽOVÁ
terciální

ORANŽOVÁ
sekundární

ZELENÁ
sekundární

BARVY PŘÍBUZNÉ:

• UKLIDŇUJÍCÍ STUDENÉ

zvětšující prostor – zejména světlé tóny
fialové, modré, zelené

tmavě šedá
popelka
cappuccino
frappé

ČERVENO
ORANŽOVÁ
terciální

MODROZELENÁ
terciální

mandle
magnolie
ČERVENÁ
primární

MODRÁ
primární

meruňka
oranž
jahoda

MODROFIALOVÁ
terciální

• AKTIVNÍ TEPLÉ

komunikační, burcující - červená, ostře
oranžová, sytě žlutá

• TEPLÉ ZEMITÉ

zahřívající, intimní, zemité
- červenohnědá, vínová, oranžová, okrová

• NEUTRÁLNÍ A KONTRASTNÍ
bílá, šedá, černá

REMAL

Malujte s chutí

banán
zelené jablko
máta

Teplé
barvy

FIALOVÁ
sekundární

ČERVENOFIALOVÁ
terciální

Studené
barvy

ip Po or na stropy
Na nízké stropy by neměla přijít tmavá barva,
protože opticky snižuje výšku a místnost by pak
působila velice stísněně.
Světlo a jeho čarování - v kombinaci s barvou
stěn ovlivňuje vnímání prostoru, zvyšuje
intimitu a nebo naopak provzdušňuje a zvětšuje
objem místnosti.

2. díl - REMAL COLOR, Mňamóóóznííí barvičky!

ZMĚNA PERSPEKTIVY
POUHÝMI BARVAMI…
ip Po or na temnot
Příliš tmavé barvy mohou na velkých
plochách působit až depresivně.

Chci ZMENŠIT prostor
a zvýšit teplo v místnosti
Když použiji syté, teplé, slunečné barvy, studený
pokoj ZAHŘEJU. Když vyberu tmavé a syté
barvy - ty posunují opticky protilehlou zeď blíže
k nám - PŘIBLIŽUJÍ, ZMENŠUJÍ.

REMAL

Malujte s chutí

ZVĚTŠUJI vzdálenost,
zvětšuji objem interiéru
Použijte SVĚTLÉ studené barevné tóny.
Studená barva místnost opticky zvětší,
podporuje relaxaci, tlumí emoce, zastavuje
komunikaci, ochlazuje prostor.
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JAK VYBRAT
IDEÁLNÍ ODSTÍN?
Pořídíme si barevný vzorek!
•

Ideální řešení pro jistotu, že barevný tón, kterým
vymalujeme celý pokoj je ten pravý.

•

Natřete barevný vzorek ve velikosti alespoň
50 × 50 cm na stěnu kam dopadá denní světlo,
ale i do rohu místnosti. Sytá barva bude
působit ve větší ploše pro oko tmavší.

•

Barevný vzorek zhodnoťte až po zaschnutí –
vyschlá barva na stěně bývá odlišná od mokrého
nátěru a je světlejší.

•

Pro tento krok malování máme v nabídce mini
balení REMAL COLOR 0,25 kg.

Chcete tón v tónu v jednom pokoji?
•

Vyzkoušejte i ředění 1:1 s bílou!

•

Pokud se vám bude zdát barevný odstín příliš
sytý a přáli byste si na stěně jemnější pastelový
odstín, pak doporučujeme naředit REMAL
COLOR v poměru 1:1 s bílou barvou REMAL
PROFI.
Tento jednoduchý recept zaručuje při dodržení
ředění 1:1 stejný barevný odstín v ploše a pokoj
tak může mít na stěnách odstíny dva, barvy
v celku potom vyzní jako tón v tónu, interiér bude
vypadat luxusně!

REMAL

Malujte s chutí
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KAM SE REMAL
COLOR HODÍ?
Vymyšlen pro naše bydlení! Obývací
prostory, dětské pokojíčky, kuchyň
či koupelna, pracovna, ložnice…
Materiál je vysoce paropropustný,
vhodný tedy i na sanační zdivo.

Můžu vymalovat REMALEM COLOR
i sádrokarton?
• Rozhodně ano! Před samotným malováním
však doporučujeme vždy jako první, použít
jako základní nátěr REMAL PENETRACI.
• Sjednotí povrch, jeho přilnavost i savost,
šetří spotřebu vrchní barvy.
• Na vyzrálém a zpenetrovaném podkladu
se vrchní nátěr nebude loupat.

1. díl - BÍLÁ, královna interiéru

REMAL BÍLÝ expert
extrrrémně bílý
Umíchejte kopec té nejbělejší
šlehačky na světě! Natřete
stěny vašeho bydlení, jako
smetanový dort – krémovitou
barvou, kvalitní, extrémně
bílou, která nestříká. Korunujte
své dílo královsky bílou
čepicí! Není bílá jako bílá.
REMAL BÍLÝ expert je zářivě
bílá!

REMAL

Jaké bude vaše
bydlení, když si
vyberete REMAL
BÍLÝ expert?
• Vysoká bělost přinese
interiéru vzdušnost,
opticky zvětší prostor
• Stěny budou po zaschnutí
sametově matné
• Zdi budou dýchat,
a když je pohladíte, tak
nikdy nebudete mít bílou
dlaň nebo oblečení, pokud
se o stěnu otřete - tento
typ nátěru je po zaschnutí
vysoce otěruvzdorný

v první kapitole Malířské kuchařky
– škrábání, zapravení stěn stěrkou,
broušení i penetraci..

Malujte
Malujte ss chutí
chutí

REMAL

Rady a tipy na úprav
povrch najdete

Malujte s chutí
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Malířské tágo

ČÍM MALOVAT
REMAL COLOR?

Pro vyšší
a vzdálený podklad
nezapomeňte –
teleskopickou tyč

Válečkem
s krátkým
vlasem

Štětkou

Štětcem
zárohákem

Jak pracovat s válečkem?
•

Váleček namáčíme do barvy asi z jedné třetiny,
pak přejedeme válečkem po malířské mřížce,
abychom se zbavili přebytečné barvy, malba
vám nebude stříkat do širokého okolí.

•

Při aplikaci barvy na stěny na váleček zprvu
lehce tlačíme, abychom barvu dostali z vlasů
válečku.

•

Když váleček již „nepouští“ přílišné množství
barvy – malujeme stěnu křížovými tahy,
získáme celistvý vzhled.

• Strop malujeme od okna ke dveřím, ve
směru dopadajícího světla. Předejdeme tak
„kocourům“ nebo-li šmouhám, které světlo
dopadající na strop vykresluje.

REMAL

Malujte s chutí
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JAK ČASTO BY SE
MĚLO MALOVAT?
Vždy, když nás barevný odstín už nebaví.
Malování je nejlevnější změnou interiéru.
• Pokoj by se měl malovat jednou za 5 let.
• Kuchyň jednou za 3 roky.
• Kdykoli se objeví plíseň, nebo jsou stěny špinavé.

Malířská rada

REMAL

•

Nižší teplota a vyšší vlhkost
vzduchu v interiéru zpomalují
zasychání nátěrů - prodlužují dobu
malování. Když malujete, větrejte
nebo použijte ventilátor.

•

Malujeme vždy za denního světla,
malované plochy by neměly být
stíněny, uvidíte tak kvalitu
a celistvost malby.

Malujte s chutí
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MALÍŘSKÉ
VYCHYTÁVČIČKY
1.

Hrubší povrchy spolknou více barvy
– vždy oceníte OPAKOVATELNOST
ODSTÍNU REMAL COLOR, v případě
potřeby dokoupit „ještě trošku“…

2.

Váleček na teleskopické tyči usnadní
výmalbu vzdálených ploch.

3.

Díky jedinečné úloze světla v každém
interiéru - vypadá barevný odstín
v každém bytě zcela jinak. Tam, kde
je světla méně, působí barvy
tmavším dojmem.

4.

Šetřete kontrasty, používejte je s mírou.
Přílišný kontrast na sebe neustále poutá
pozornost, ruší a přebíjí všechno ostatní.

5.

Nejtmavší plochou v pokoji by vždy měla
být podlaha, či stěna za sedačkou nebo
hlavou postele a zároveň nejsvětlejší by
měl být strop.

6.

Pokud chcete naopak strop opticky snížit,
vymalujte jej tmavou barvou.

REMAL

Malujte s chutí
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NĚCO NAVÍC
Jak na mastné zdi? Milujeme máslo, ale lepší bude spíše
na čerstvý chleba, než na zeď…ale někdy se stane..

1.

Zdi zkrátka umyjeme houbou vodou
s obsahem saponátu. Necháme podklad
uschnout, pak teprve malujeme.

2.

Zaručeným řešením je oškrábání zdí,
které doporučuji hlavně u starších
objektů, kde jsou zpravidla silnější vrstvy
starých nátěrů.

3.

Po oškrábání zdi omyjte a napenetrujte
HLOUBKOVOU PENETRACÍ REMAL.

4.

REMAL

Tam, kde jarová voda nepomáhá
(kuchyň) použijte IZOLAČNÍ NÁTĚR
– REMAL FLEK-STOP. Ten skvrnu
izoluje, mastný flek nebude prostupovat
malbou na povrch, po zaschnutí
doporučujeme přetřít matnou malbou.

Malujte s chutí
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CO JE TO VLASTNĚ
- ŠPATNÁ BARVA?
• Nekryje – může být přeředěná (vždy pečlivě přečtěte
návod k přípravě na obalu!)
• Mění svůj odstín – na vině bude patrně nerozmíchaný pigment.
• Při malování dělá čmouhy – znovu zkuste lépe rozmíchat,
viníkem může být špatně rozmíchaná barva.
Než označíte barvu za „špatnou“
• Mrkněte se, zda jste ji opravdu
dobře rozmíchali?
• Zda je kvalitně připraven podklad
před malováním, opatřen penetrací
a odstraněny všechny staré
a nesoudržné vrstvy předchozí
malby?
• Nepřemrzla vám barva?
– poznáte tak, že hmotu neleze
rozmíchat, stále jsou v ní hrudky
a barva je nekompaktní.
Správná barva má konzistenci
jemně vyšlehané šlehačky
• ani hustá ani řídká, krémovitá

REMAL

Malujte s chutí
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TMAVĚ ŠEDÁ,

první barva v orkovnice
• Těžce elegantní, neutrální, klidná a důstojná, pasivní
• Nechává vyniknout všechny ostatní barvy a detaily interiéru
• Lehce ji zkombinujete s jiným barevným odstínem
• Není tak radikální jako kontrastní černo-bílá

áš tip

Tmavě šedá vybízí k použití
jemných zdobných prvků –
například ZLATÝ, STŘÍBRNÝ
a nebo PERLEŤOVÝ REMAL
EFEKT bude právě na zemitém
šedém či hnědém podkladu
přímo excelovat!

REMAL

Malujte s chutí
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Kde se bude

TMAVĚ ŠEDÁ

skvěle vyjímat

Užijte si pohodu, zklidnění
a eleganci s TMAVĚ ŠEDOU!
• V každém interiéru
s výrazným nábytkem
• Uklidní chaos všude tam,
kde je příliš malých detailů a barev

REMAL

Malujte s chutí

Šedá nechá vyniknout
detaily a dekorace

ip

Šedá podtrhne krásu
obrazů i jejich rámů

INSPIRACE
Aby šedá vynikla,
potřebuje světlé,
kontrastní a barevné
doplňky.

REMAL

Malujte s chutí

Inspirac
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3. díl - REMAL COLOR, Mňamóóóznííí barvičky!

3. DÍL - REMAL COLOR

barva MANDLE
Jemný, krémový, ve slunci zlatavý, teplý elegantní
odstín. V každém světle vypadá trochu jinak, ale vždy
hřejivě. REMAL COLOR MANDLE.
MANDLE – jak nejlépe vystihnout a popsat tento plod?
Je darem nádherně kvetoucího stromu, který se na Moravě
kdysi dávno běžně pěstoval. Kolem roku 1960 rostlo
v Hustopečích více jak 50 tisíc mandloní na 185 hektarech.
Zemi původu nejsou historici schopni přesvědčivě určit…jedni
tvrdí, že přišla ze slunné Itálie ve 14. století, druzí
sází na Egypt či Persii.. ale kdo ví? Extrémně tvrdá pecka
MANDLE je velice bohatá dáma. Tato elegantní příbuzná
meruňky s křehkým srdcem pod nepřístupným brněním vás
očaruje. Má v sobě poklad v podobě jemného jádra, plného
vitamínů a minerálů i vzácných olejů.

REMAL

Malujte s chutí
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V kuchyni má MANDLE své
místo v řadě receptů
• Milujeme mandlové dortíčky, koláčky, cukroví, ale
mandle chroupáme rádi pražené a solené…
• Kandované mandle symbolizovaly pět znaků pro
záruku šťastného manželství: zdraví, majetek,
štěstí, plodnost a dlouhověkost

REMAL

Malujte s chutí
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Jak vám bude v pokoji,
vymalovaném čistou
MANDLÍ?
Budete mít pocit pohodlí, tepla, jistoty a klidu.
Tato barva má v sobě vůni dálek. Vypráví svůj
příběh, je přirozená.
Kam se hodí odstín MANDLE?
Je univerzální, zemitý tón..…
• VŠECHNY VAŠE LOŽNICE
• OBÝVÁK
• PŘEDSÍŇ
• MANDLE I STUDENÉ KOUPELNĚ DODÁ TEPLO
V bytě s mandlovou barvou se budete cítit BEZPEČNĚ.
Nepocítíte chlad, barva pohlcuje šedé stíny. Odstín je
jemný, teplý, zemitý,, na stěnách ZLÁTNE mění svou
barvu se světlem.
Kousek ze mne, kousek Země, u mne doma,
kousek tebe – poezie je jemná i křehká jako MANDLE.

REMAL

Malujte s chutí
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Jak MANDLI
kombinovat?
• Podle toho, jakou si přejete mít
v místnosti atmosféru.
• Možnost kombinace barev ze vzorkovnice
ready mix, malířských barev
k okamžitému použití - REMAL COLOR

Tip pro Vás:

ředění barvy 1:1 s bílou
REMAL PROFI je jistota
jemnějšího půltónu.
Zároveň vytvoříte
OPAKOVATELNÝ odstín.
Paleta barev se vám
ZDVOJNÁSOBÍ.

REMAL

Malujte s chutí
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Jak MANDLI
kombinovat?
Aby nebylo klidu až
příliš…a nezavánělo
to nudou. Zemité tóny
vždy oživíte pestrými
detaily. Ideální je použít
syté a živé barvy jen
jako doplňky. Dodáte
interiéru šmrnc a až
bude nálada na změnu,
jednoduše doplníte
interiér obrázkem či
barevným polštářkem…

REMAL

Malujte s chutí
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Co se stane když:
Ukázky vhodných kombinací:
Mandle + Mandle 1:1
Mandle + Tmavě šedá
Mandle 1:1 + Tmavě šedá
Tmavě šedá 1:1 + Mandle
Mandle 1:1 + Frappé
Mandle + Meruňka
Mandle 1:1 + Jahoda
Mandle + 1:1 Zelené jablko
Mandle + Banán
Mandle + Cappuccino
Mandle + Magnolie
Mandle + Popelka
Mandle + Máta
Mandle 1:1 a Máta

REMAL

Malujte s chutí

REMAL
color

experimentujte
zkoušejte
nebojte se
Pro všechny barevné zkoušky v reálném
prostředí vašeho interiéru tu pro vás
máme připraveny barevné vzorky
- 0,25 kg. Namalujte přímo na zeď
čtverec a hned vedle něj další, tónovanou
barvou 1:1 nebo jiným vhodným
odstínem do kombinace. Vaše oko
rozhodne, která varianta bude ta nejlepší.
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Jak kombinovat MANDLI?
Nejkrásnější bude vždycky s bílou.
Rozhodněte se podle účelu využití
místnosti a nálady, kterou chcete barvou
navodit:
Teplá a klidná, Jemná a nenápadná
Elegentní, Intimní, Luxusní.
Ladit bude se všemi zemitými tóny.

Tip pro Vás:

Při výběru barevných tónů
v jednom bytě vezměte
v úvahu PRŮHLEDY
jednotlivými místnostmi
– barvy by měly být
v harmonii.
MANDLE bude ladit se
všemi zemitými tóny.

REMAL

Malujte s chutí
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Návrhy interiérů
vždy s další barvou
v kombinaci
CAMEL – čistá Mandle
ORIENT – Mandle + Frappé
SWEET – Mandle 1:1
URBAN – Mandle + Popelka
STUDENT – Mandle + Magnolie
DECOR – Mandle + Cappuccino

REMAL

Malujte s chutí

CAMEL
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CAMEL barva
pouště, nekonečné
moře barvy písku

REMAL

Malujte s chutí

ORIENT
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ORIENT – MANDLE
v kombinaci
s barvou FRAPPÉ
vytvoří luxusní
intimní dekor

REMAL

Malujte s chutí
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SWEET

SWEET Jemná
a hřejivá MANDLE
v kombinaci
s odstínem
MAGNOLIE

REMAL

Malujte s chutí
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URBAN

URBAN – odstín
MANDLE
v kombinaci
s šedou POPELKOU

REMAL

Malujte s chutí

Tip pro Vás:

VODOROVNÉ PRUHY
rozšiřují opticky stěnu

URBAN
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VODOROVNÉ
PRUHY rozšiřují
opticky stěnu

REMAL

Malujte s chutí

Jak vyrobit pruhy na stěně? VE DVOJICI!
Pokud jste na to dva, práce bude v cukuletu
hotová! Jeden měří, druhý podává.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Máme vymalováno barvou podkladu MANDLE, ve dvou vrstvách.
Podklad musí být suchý a vyzrálý.
Stanovíme si „tloušťku“ pruhu. Třeba 12cm.
Pokud děláme pruhy vodorovně - je dobré začínat odshora.
Vezměte si na pomoc vodováhu, odměřte první pruh od stropu.
Po celé šířce stěny udělejte tužkou značky a nalepte první,
„vodící linku“ pomocí krycí pásky.
POZOR! Podklad MUSÍ BÝT VYZRÁLÝ! Jinak se vám může
barva ze stěny odloupnout, až budete krycí pásku sundávat.
Od ideální roviny první „vodící linky“ rozměřte všechny
další pruhy až k podlaze.
Nalepte krycí pásky.
Při měření počítejte s tloušťkou krycí pásky a měřeného úseku!
Vezměte si malý váleček, pruhy vymalujte třeba POPELKOU.
Určitě doporučuji namalovat barevný odstín vždy DVAKRÁT,
s časovým odstupem. Barva pak bude plnější.
Ze zavadlé barvy sloupněte opatrně krycí pásku.
Případné proteklinky opravte malým štětečkem PO ZASCHNUTÍ!

!
a
d
á
á
á
r
a
p
e
j
o
r
é
T
i
r
e
t
n
i
í
n
s
Luxu
!
r
e
ev

STUDEN
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STUDENT - kombinujte
MANDLI s MAGNOLIÍ.
Zelené detaily a doplňky interiéru
vás nabijí energií, pomohou
v soustředění

REMAL

Malujte s chutí

íte,

e

ZELENÁ je pro klidnou
a bezpečnou MANDLI
jako elixír mládí. Je to
život a zdraví, pomáhá
mozku v koncentraci
a zlepšuje dýchání.
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DEKOR

DEKOR – MANDLE,
CAPPUCCINO, POPELKA
nejjemnější koktejl,
esence luxusu.
Z každého interiéru vytvoří
elegantní, vzácný prostor.
Obyčejná stěna v ložnici získá na zvláštnosti,
dekorujte pomocí šablon!
Jak na to?
1. Stěnu vymalujte odstínem MANDLE.
2. Na suchou zeď přiložte šablonu, připevněte
krycí páskou „natěsno“.
3. Rozmíchejte druhý odstín, TUPUJTE opatrně
polosuchým štětcem. Barva vám tak
nepodteče pod šablonkou.
4. Další barevný odstín přidejte až po zaschnutí
předchozí barvy!

Tip pro Vás:
Jak opravit podtekliny?
Jemná práce se štětečkem, vždy až na zaschlé
stěně, k opravám je potřeba trochu šikovnosti,
ale zejména trpělivost – jemný štěteček doladí
okraje i nerovnosti.

REMAL

Malujte s chutí

3. díl - REMAL COLOR, Mňamóóóznííí barvičky!

Když chci MANDLI
v pokoji a na zdi jsou
protekliny?
Přichází REMAL FLEK-STOP!
Ideální je použít tuto izolační barvu, která nedovolí
proteklinám prostoupit po zaschnutí barvy na povrch.
Jak na to?
• Fleky nejprve ze stěny omyjte houbičkou
s jarovou vodou, případně nesoudržné části nátěru
odstraňte malířskou špachtlí.
• Savý podklad ošetřete prostředkem REMAL
HLOUBKOVÁ PENETRACE.
• REMAL FLEK-STOP zřeďte v poměru max. 0,1 l
vody na 1 kg barvy. Poté důkladně promíchejte.
• Nanášejte štětkou nebo válečkem v 1 až 2
vrstvách, další vrstvu nanášejte po vyschnutí
předešlé, minimálně po 4 h.
• Zaschlý a vyzrálý nátěr pak přetřete odstínem
REMAL COLOR – fleky již nebudou viditelné,
stěna bude plnobarevná jednotná.

REMAL

Malujte s chutí
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Co je vydatnost
barvy?
Vydatnost barvy vyjadřuje, kolik
metrů čtverečních je možné
vymalovat z jednoho kg barvy tak,
aby překryla podklad.
REMAL COLOR MANDLE
vydatnost až 10 m2/kg. Podle tohoto
kritéria jsou barvy dělené do čtyř
tříd, přičemž tř. 1 reprezentuje
nejlepší krytí.

Tip pro Vás:

REMAL
do třídy
REMAL

L R řadíme
nejvyšší st pe

Malujte s chutí

kryvosti

a vysvětlení - jeden
nátěr nestačí - dvě
vrstvy zaručí sytý
a plný barevný tón,
zaručeně překryjí
podklad!
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LESK vs.
MAT
Barvy dělíme podle stupně lesku na lesklé,
pololesklé, matné a hluboce matné.
Lesklé barvy jsou odolnější vůči mechanickému
zatížení, ale zároveň nejvíce zvýrazňují nerovnosti
a chyby podkladu. Na stěny a stropy v místnostech
s umělým osvětlením doporučujeme použít raději
hluboce matný nátěr.

REMAL COLOR
je vysoce MATNÝ
barevný nátěr

REMAL

Malujte s chutí
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4. DÍL - REMAL COLOR

Zelené jablko
Zelené jablko – odstín čerstvý, energický, plný optimismu..
věčné osvěžení, jako by člověk pokaždé v duchu uslyšel ono
křupnutí a pocítil omamnou vůni a první sladké sousto na
jazyku. Plodné, kulaté, bohaté, čisté a šťavnaté, uzdravující,
plné příslibu na další kvetoucí stromy, na další úrodu.

REMAL

Malujte s chutí
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Barvy, které nestárnou
Být věčně mladý…to je ZELENÉ JABLKO
For ever and ever and ever…be young
Mottem všech jasně zelených, žlutou obsahujících
jablečných barev – „Navždy mladý“.

REMAL

Malujte s chutí
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Komu se nelení,
tomu se zelení!
Praví staré přísloví, které si můžeme
vyložit nejen jako bohatství hospodáře,
co nebyl líný a odměnou je mu pole
se vzrostlou úrodou.
Podle psychologie barev to funguje
takhle: lenost vás současně
s přívalem energie zkrátka
přejde, protože přichází chuť
čerstvá, jako právě utržené
zelené jablko ze stromu…
Impuls rozhodnutí a následný
skutečný čin, je prý otázkou 20
vteřin. Pak je lenost překonána,
člověk je v akci a po nechuti se
pohnout z místa není ani stopy...
Na tváři vyčaruje úsměv a příliv
čerstvé energie. A o to jde!

REMAL

Malujte s chutí

Proč vymalovat
zelenou?
To je jako přidat vitamín vašemu bydlení.
Všechny barvy na stěnách pomohou
vytvořit osobité bydlen jedinečného stylu
a atmosféry. Současné barevné trendy
jsou někdy příliš sterilní – bílá / šedá
/ černá… Zelená je však jistota, že
určitá fádnost zmizí. A vystřídá je
přirozená energie nejbližší přírodě.
Zelená je zkrátka synonymem
života. Dobíječ baterek pro
všechny studenty, plynoucí řeka
zdraví.
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Život a zelená?
To ona znamená „volnou cestu“.
Zelená subjektivně snižuje pocit hluku, vede
myšlenky k životu, proudícímu žilkováním listů,
k obnově, okysličení, fotosyntéze nebo-li
látkové výměně, pulzu, šťavnatosti..
ak e
eleno nem ete nic ka it!

Není zelená, jako zelená!
ticho

energie

vitamín

studium

intim

země

relax

sever

prostor

chlad

REMAL

Malujte s chutí

natura

přibližování
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Žlutá + modrá = zelená
Zelenou tvoří kombinace žluté a modré barvy.
Podle toho, která v koktejlu zvítězí, může
být zelená studená či teplá.
ZELENÉ JABLKO má
v sobě sluneční ŽLUTOU
a tak její barevné ladění
a i případné ředění
bude odpovídat
spíše teplejšímu
barevnému spektru
barev…

REMAL

Malujte s chutí
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SVĚTLÁ

Světle Zelené jablko
můžete ředit 1:1 s bílou
To je vitamín Z, to je TO křupnutí… Otevírá prostor,
vybízí k nadechnutí. Optimismus pro váš interiér, ať už
použijete tento odstín kamkoli, třeba i do kuchyně.
Mýtus: „Zelená do kuchyně nepatří.“ Opak je pravdou,
pokud obsahuje zelená dostatek žlutého pigmentu,
a toho má Zelené jablko opravdu hodně, pak bude
paradoxně odstín působit teple, jako by byl zalitý
sluncem a vzbudí ve vás chuť na čerstvé jídlo plné
vitamínů, víc než na vepřové…

REMAL

Mo ná vás b de elená
inspirovat ke dravější
k chyni A to je přece pro
vaše draví to nejlepší

Malujte s chutí
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TMAVÁ

Tmavě zelená,
sytá
to je Tajemství...
Zvyšuje intimitu prostředí,
zmenšuje prostor, uzavírá.

REMAL
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Dovoluje fantazii proklouznout
až do vašeho srdce, mozek
relaxuje a zároveň může vnímat
a pracovat bez únavy na plné
obrátky.

4. díl - REMAL COLOR, Mňamóóóznííí barvičky!

MODROZELENÁ

Modrozelená
světlá - tyrkys

Vždy bude působit zářivě, vzdušně, lehce a přitom
v kombinaci se zlatou – REMAL EFEKT stylově a luxusně.
Tyrysově zelená je znamením seběvědomí a vzdělání…
…
jako když vyvětráte v pokoji, hlava je hned čerstvější,
energie proudí, vzduch se ochladí.
Není součástí vzorkovnice REMAL COLOR, ale kdykoli ji
můžete mít k dispozici v našich tónovacích centrech BARVY
A LAKY, DROGERIE. Našli bychom ji mezi natónovanými
a k okamžitému použití připravenými barvami REMAL VINYL
COLOR MAT, ale VINYLY..to už je zase další pohádka…

REMAL

Malujte s chutí
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TMAVÁ
MODROZELENÁ
REMAL

Modrozelená
tmavá – Ticho
Stav klidu a beztíže, intimní a tajemný odstín.
Najdete ho ve studovnách, ale
i v kulečníkových hernách a klubech. Tam
člověk snadno zapomene, jak plyne pozemský
čas. Je to výlet do jiného světa, nevšední,
tajemný, neohraničený.
Širokou škálu všech barevných odstínů
si nechejte namíchat v našich tónovacích
centrech na počkání - BARVY A LAKY,
DROGERIE jsou tu otevřeny pro vás
https://www.bal.cz/prodejni-mista

Malujte s chutí
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Barevná kombinace
zelená a růžová
Decentní, nevtíravá, příjemná a nadčasová. Taková bude REMAL COLOR
odstín ZELENÉ JABLKO ředěná s bílou 1:1. Pudrově růžovou, která skvěle
funguje jako doplněk zelené, vyberete ze vzorkovnice TELURIA SPECTRUM
a kolegové v tónovacích centrech vám barvu namíchají na počkání.

Odstín JAHODA ředíme 1:2
a získáme krásně pudrově růžovou :-)

Hezká bude i kombinace
s odstínem MAGNOLIE nebo CAPPUCCINO.

ip provás
Myslete na PRŮHLEDY
místnostmi – barvy by
měly ladit a být
v harmonii.

REMAL
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JISTOTA

Barevná kombinace
zelená a béžová
Někdy se může zdát nejčastěji používaná
béžová až příliš klidná a trochu fádní. Zelená
je jistota, že se interiér oživí a bude dýchat
Přidejte šťávu! Princip je stejný, jako u vaření.
Dekorujte - stačí trochu zelené a z obyčejného
poháru vyčarujete „něco extra“.

REMAL

Malujte s chutí
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Dekorujte však s rozmyslem!
Kontrast může být do očí bijící, zatímco dekor tón v tónu
je milé zpestření, jinak jednolité stěny. Dodává interiéru to
„něco navíc“, dokonale provedené detaily vytváří výsledný
dojem luxusu.
Takže – zase pruhy???
SVISLÉ PRUHY – zužují a zvyšují prostor
VODOROVNÉ PRUHY – rozšiřují opticky stěnu

REMAL

Malujte s chutí

Čím jsou barvy pruhů kontrastnější,
tím působí více rušivě.
Jak vybarvit pruhy?
Ideálně tón v tónu. Takže jeden pruh
bude ZELENÉ JABLKO,
druhý naředěná zelinka 1:1
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ZELENÉ JABLKO a duha
Teplé barvy vnesou slunce i do
místností orientovaných na sever.

REMAL

Malujte s chutí
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Duha v pokoji? Ano!
Věčné jaro a slunce v bytě vám přinese kombinace ZELENÉ JABLKO
s BANÁNOVĚ ŽLUTOU a ORANŽOVOU. Vytvořit podobný dekor na stěně
je náročnější projekt, pro pokročilé malíře, ale krok za krokem to zvádneme
všichni. Mimo barev budeme potřebovat ještě čisté „mycí houbičky“.
Jak na to?
1.
Podklad vymalujeme nejsvětlejší barvou – BANÁNOVĚ ŽLUTÁ.
2.
Rozměříme si stejně široké pruhy.
3.
Ohraničíme je krycí páskou.
4.
Rozpočítáme pruhy a na zdi si označíme opakování barev.
První barva by měla být ORANŽ, pak pokračujeme zleva doprava:
BANÁNOVĚ ŽLUTÁ / ORANŽ / ZELENÉ JABLKO / BANÁNOVĚ
ŽLUTÁ / ORANŽ / BANÁNOVĚ ŽLUTÁ / ZELENÉ JABLKO.
....a tak dále až na konec stěny, převažovat by měla podkladově žlutá.
5.
Vymalujeme krajní, první pruh ORANŽ.
6.
Než začneme malovat další barvu - JABLEČNĚ ZELENOU, tak použijeme jen malinko
navlhčenou houbičku a pruh v barvě ORANŽ svisle rozmyjeme.
DOZTRACENA, zároveň směrem do žlutého podkladu.
7.
Druhý pruh je již hotová podkladová BANÁNOVĚ ŽLUTÁ MEZERA.
8.
Teď vymalujeme pruh v odstínu ZELENÉ JABLKO.
9.
Odstraníme druhou krycí pásku a NOVOU ČISTOU HOUBIČKOU
ROZETŘEME NEZASCHLOU ZELENOU DO ŽLUTÉ VE SVISLÉM
PRUHU doztracena.
10.
Tímto způsobem pokračujeme až na konec stěny. Postup je těžký na popis,
ale realizace tak složitá nebude, uvidíte :-)

ip pro vás
Tento veselý pokoj si může dovolit i odvážné barvy nábytku
- mrkněte na vodouředitelné barvy DENAS.CZ.

REMAL
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Pozor na stavební detaily!
Použitím kontrastní barvy na stěny, které jsou
členité – vzniká chaos. Kdyby měl pokojík
v zelené barvě vymalován i strop, působil by
jeho výraz daleko klidněji.

REMAL

Malujte s chutí
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Vymalovat celý pokoj
JABLEČNĚ ZELENOU?
Za mě ne – úplně stačí, když si vyberete jen jednu ZELENOU stěnu, v ideálním
případě TU ZA TELEVIZÍ, TU PŘED PSACÍM STOLEM, TU ZA LINKOU…
zkrátka tu hlavní pohledovou.
Vždy totiž bude platit že:
• Všechny ostatní stěny pokoje „chytnou“ zelinkavý tón.
• Žádný z rohů a koutů nebude působit šedivě, protože bude mít barvu.
• Pokud se vám zdá ZELENÉ JABLKO příliš výrazné – stoprocentním
řešením je ředění 1:1, platí i pro domíchávání odstínu.
• Pokud zachováte matematicky stejný poměr ředění barvy s bílou, bude
odstín vždy opakovatelný, kdyby snad bylo barvy málo...protože nakonec
budete chtít světle zelenou i chodbu:-)

REMAL

Malujte s chutí
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5. DÍL - REMAL COLOR

ran

Vychutnejme si záplavu slunce po celý rok.
Zářící energie, světlo v kontrastu s tmou,
hranice tepla a zimy. Oranž je sluneční
lázeň pro každý kout vašeho bydlení.
Je odvážným paprskem protínajícím
černou tmu, nadějí přicházejícího nového
dne, klíčem k otevírání našich srdcí. Oranž
je věčný optimista.

REMAL

Malujte s chutí
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REMAL COLOR
M am

nííí barvi ky!

Smlsněte si...
Malování s vysoce kryvou, matnou
a sytou ORANŽ vám půjde od ruky,
interiér se rozzáří.

Balení:
5+1 kg
2,5 kg
0,25 kg

REMAL

Malujte s chutí
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ORANŽ

sl ne ní
barva boh !
REMAL

Historie této barvy sahá k prapůvodu
země… k jejím pradávným kořenům.
ORANŽ hrála svoji významnou roli ve
starověkých symbolech, barva nejbližší
stvořiteli - SLUNCI.
Nejvyšší z egyptských bohů RE, označován za stvořitele - umožňující životu na
zemi samotné bytí, býval často znázorňo-

Malujte s chutí

ván jako člověk se sokolí hlavou, zdobenou slunečním kotoučem.
Cestoval oblohou ve sluneční bárce a v noci
putoval říší podsvětí, kde ho spolkla bohyně
oblohy NUT. RE potom putoval po jejím těle
a každé ráno byl znovuzrozen.
Tak vysvětlují staří Egypťané střídání dne
a noci, nejstarší koloběh světa, před 4000 lety...

Lidé se odpradávna snažili do svých domovů pozvat slunce napořád. Jsme denní
tvorové, milujeme světlo, jsme zranitelní
v temnotě a chladu.
Pusťte do svého domu slunce - ORANŽ!

RE
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Prastaré komiksy jsou kompletním
vyprávěním příběhů bez písmen.
Uchovávají historii na kamenných
zdech jasnou, po tisíce let beze
změn.

REMAL

VKUS - Barvy jsou vyjádřením jedinečné osobnosti. Každý milujeme
jinou, tu svou. Snad všichni ale můžeme pocítit, jak zářící žhavý kotouč
spojuje ruce, probouzí energii, spouští koloběh života, komunikaci.

Malujte s chutí

ORANŽ je odvaha a sebevědomí,
snad proto je v lidském světě tak
drahé a ceněné zlato. Kov tak podobný slunci, vysoko nad našimi
hlavami.

Kdo miluje TYRKYS, BÍLOU, ČERNOU a lazulitově MODROU, promění díky ORANŽ své bydlení na
opravdové KRÁLOVSTVÍ.
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JAK VZNIKÁ
ORANŽ?
Stejný podíl SLUNEČNÍ ŽLUTÉ
a RUDÉHO ŠARLATU – vyčaruje na tváři úsměv, optimismus,
mládí a radost ze života.
Pomáhá proti depresím, nechutenství a pesimismu. Vzbuzuje
v nás zvědavost a chuť na dobrodružství. Označuje se za „sociální
barvu“, kterou mají rádi extroverti
a společenští lidé.
ORANŽ je NADHLED, šance vidět
věci z pozice poledního slunce.
Nepřekonatelné velehory trápení
se stávají vrchovinou...

REMAL
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ip pro

ás

Kdo by chtěl mít jistotu dokonalé ORANŽ - pořídí si ji v 5+1 kg REMAL COLOR
ORANŽ balení pro okamžité použití. Pro všechny experimetátory - můžete
také smíchat BANÁN + JAHODU 1:1. Vznikne vám tak množství barvy, kterou
vymalujete až 120m2, což odpovídá ploše velkého obývacího pokoje, ve dvou
doporučovaných nátěrech. 2 vrstvy nátěru (v časovém odstupu min 4 hodiny)
barevný odstín „vyplní“, bude působit sytě, jednotně, skvěle...
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ran je
SYMBOLEM
KOMUNIKACE
ORANŽ BARVA rozvazující jazyk, otevírá srdce.
Příliš ORANŽ kolem nás pak svádí k flirtu...
Kam se HODÍ NEJVÍC?
JÍDELNA – vzbuzuje chuť k jídlu
KUCHYŇ – podporuje kreativitu
SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
– rozproudí konverzaci
Ale chybu nemůžete udělat ani v KOUPELNĚ,
kde je malé okno, málo světla a studené dlaždičky.
Doporučujeme vymalovat potom v tak malém
prostoru i strop, subjektivní pocit tepelné pohody
bude výrazně lepší!

JÍDELNA

REMAL
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KUCHYŇ

SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST

KOUPELNA
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ta í jen
JEDNA STĚNA!
Abyste pustili do bytu teplo, zachovali čistý interiér, nemusíte vymalovat ORANŽ celý byt…jedna stěna a kontrast s bílou ho povýší na královskou jídelnu v moderním
stylu! Vždy originální, překypující energií, NIKDY NESPÍ.
Jaká barva sluší ORANŽ DO KOMBINACE nejvíc? Jako
první bych volila MLADISTVOU EXTRÉMNĚ BÍLOU
– REMAL expert.

REMAL
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ran
bo
je
KONTRASTY
S BÍLOU!
Absolutně originální dekor
– žádné kompromisy,
jen mládí a POHYB!

REMAL
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JAK ZJEMNÍME
VÝRAZNOU
ORANŽ?
Nejsme-li milovníky extrémního kontrastu, potřebujeme jen ohřát interiér
a navodit teplo v málo světelně příznivých pokojích orientovaných na
sever – přidejme jako podklad na stěnu VANILKOVĚ nebo BANÁNOVĚ
ŽLUTOU!
Případně jistotou bude
naředit odstín 1:1 s bílou
REMAL PLUS - to je
perfektní kryvá smetanová
barva, ideální na tónování!
Naředíme-li tedy ORANŽ
1:1 s REMAL PLUS,
vznikne nám množství
MERUŇKOVÉ BARVY,
jemné jako zmrzlina.

Tento odstín je nadčasový,
vhodný i do DĚTSKÝCH
POKOJŮ, pro svoji
nerušivou vlastnost.

REMAL

Malujte s chutí

REMAL color
oranž

REMAL color
meruňka

REMAL PLUS - to je
perfektní kryvá smetanová
barva, ideální na tónování!
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PŘÍRODA

Doplněním zelených detailů do
interiéru vymalovaného ORANŽ
docílíte mladistvého svěžího dojmu.
Použijete-li ORANŽ barvu i na
stropě, doporučuji zahrnout do
barvy stropu dekor – STAČÍ JEN
ŠIROKÝ BÍLÝ PRUH - v extrémně
čistě bílé REMAL EXPERT.
Kompletní výmalba ORANŽ by
mohla působit příliš tmavě.

REMAL

Malujte s chutí
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EXOTIKA

INTERIÉR vyzdobený
kombinací ORANŽ
a FIALOVÉ bude mít
exotický charakter. Hřejivý
dekor koření nabídne věčnou
vůni dálek.
Použijte šablony – jemné
opakující se vzory vyčarují
jedinečný interiér.
Tmavě fialová v kombinaci
s oranžovou působí na
psychiku sladce, až
extaticky. Erotická
exotická kombinace.

REMAL

Malujte s chutí

JAPONSKO
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RA
si
m e dovolit
i tajemno
kombinaci
antracitově
erné
a b dete mít
doma aponsko
Pozor na kontrasty, jsou vždy
velice výrazné, pro domácí
prostředí možná až příliš.. Pokud
budete toužit po exotické černooranžové, černou stačí přidat ve
formě doplňků.
Až vás tajemná dálka přestane
bavit a kontrast se bude zdát
příliš výrazný, změníte snadno
černou třeba za tyrkys a nebo
červenou…

REMAL

Malujte s chutí
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DETAILY

ORANŽ DETAIL
V TYRKYSU
- TO JE FAJANS!
Skvostná kombinace, zářící jako
diamant. TYRKYS a ORANŽ detaily.
Jen obrácený poměr – sluneční paprsek,
dotek zlatého štětce na hladině. Tyrkys
by jinak, bez oranžové barvy působil
chladně.

REMAL

o je A A
Jedna z nejkrásnějších
mezopotámských technik,
využívaných při tvorbě
keramiky.

Malujte s chutí
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SYTÁ BARVA NA
STĚNU S OKNY?
Proč ne? Jen si musíte představit, že každé zvýraznění
stavebních detailů barvou bude v interiéru DOMINANTNÍ
prvek. Když barvou natřete všechny stěny – ostré tvary zmizí,
ale přijdete zároveň trochu i o světlo. Pamatujte, že každá
barva se bude zdát proti světlu (tedy na stěně s oknem)
ještě daleko tmavší, než jakou jste vybrali.
Co vždycky dopadne dobře?
Stáhněte kontrast, vymalujte další stěny ředěnou
ORANŽ 1:1 s bílou REMAL PLUS.

REMAL

Malujte s chutí

REMAL
COLOR
ORANŽ

1:1

REMAL PLUS

5. díl - REMAL COLOR, Mňamóóóznííí barvičky!

SCHODIŠTĚ
BY MĚLO
ZŮSTAT BÍLÉ?
Rozhodně NE! Tedy - pokud máte
opravdu velký prostor a schody jsou
designovým prvkem interiéru, pak si
koření zaslouží!
Počítejte s faktem, že každá sytá
barva „požírá“ světlo a ZMENŠUJE
PROSTOR.
Zároveň platí, že každý stavební
detail v kontrastní barvě bude ještě
výraznější!

1. díl - BÍLÁ, královna interiéru

REMAL BÍLÝ expert
extrrrémně bílý
Umíchejte kopec té nejbělejší
šlehačky na světě! Natřete
stěny vašeho bydlení, jako
smetanový dort – krémovitou
barvou, kvalitní, extrémně
bílou, která nestříká. Korunujte
své dílo královsky bílou
čepicí! Není bílá jako bílá.
REMAL BÍLÝ expert je zářivě
bílá!

REMAL

Jaké bude vaše
bydlení, když si
vyberete REMAL
BÍLÝ expert?
• Vysoká bělost přinese
interiéru vzdušnost,
opticky zvětší prostor
• Stěny budou po zaschnutí
sametově matné
• Zdi budou dýchat,
a když je pohladíte, tak
nikdy nebudete mít bílou
dlaň nebo oblečení, pokud
se o stěnu otřete - tento
typ nátěru je po zaschnutí
vysoce otěruvzdorný

v první kapitole Malířské kuchařky
najdete všechny tipy a rady jak
na bílý interiér.

Malujte
Malujte ss chutí
chutí

REMAL

dy bílo tak
REMAL expert

Malujte s chutí
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NEBUDOU NA STĚNÁCH
KOCOUŘI?
Nebojte se být šťastní – když vyberete
kvalitní REMAL COLOR ORANŽ
a stěny natřete ve dvou vrstvách,
barva bude celistvá, plná a jednotná.
Jak ochráníme zásuvky a vypínače
před potřísněním? Použijte štětec
zárohák – komu se neklepou ruce,
obkreslí prvek těsně kolem plastového
krytu.
Pro jistotu lze zásuvky oblepit krycí
páskou, nemusíte se tak obávat
potřísnění plastů a pak detailního
odstraňování barvy. Po vymalování
jen pásku sloupnete a detaily
budou čisté jako sníh.

REMAL

Malujte s chutí

ŽIJTE
KRÁLOVSKY

SVOBODNĚ
ve slunci – s ORANŽ

REMAL

Malujte s chutí
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6. DÍL - REMAL COLOR

Jahoda

Šťavnatá a energická, věčně v pohybu, burcující
vášnivá, to je červená, barva zvyšující váš tep, vytváří
atmosféru očekávání.

REMAL

Malujte s chutí
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NAPĚTÍ STRUNY
K PRASKNUTÍ!
Barva lásky, erotiky, vášně, po vodě
člověku nejvzácnější tekutiny - krve.
V čínské tradici je červená barvou
štěstí. Podtrhuje, vyzdvihuje, alarmuje, provokuje.
Červená je teplou stimulující barvou.
Oživuje nás a dodává nám odvahu.
Ve středověku znamenala vítězství
i milosrdenství. Lidé, kteří milují červenou jsou srdeční, upřímní, rázní,
ale také tvrdohlaví až agresívní. Má
mnoho jmen – karmín, purpur, rumělka, JAHODA….

REMAL
COLOR
5+1 kg

Jahoda

Vás v jinak chladné koupelně zahalí teplem jako huňatý župan,
vlastně zapomenete na to, jak mohou do bosých nohou studit
dlaždičky.. Rudá pocitově zvýší tepelnou pohodu místnosti.

REMAL
COLOR
0,25 kg

REMAL

Malujte s chutí
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BARVA
BOHATSTVÍ

& elixír mládí

REMAL

Malujte s chutí

STAROVĚK - rudá barva byla drahá na
výrobu, a proto ji směli oblékat jen boháči
– v Římě byl vydán císařský výnos, podle
něhož se běžný člověk, oblečený do oděvu
obarveného nejlepším purpurem, provinil
velezradou. Etymologický původ slova
purpur sahá přes latinu, řečtinu až
k semitským jazykům.

ČÍŇANÉ
červené
barvě
schopnost zahánět zlé duchy.

STŘEDOVĚKÝ rudý háv znamenal vítězství,
je symbolem křesťanů a králů.

Rumělka je odpradávna barva plodnosti
a dodává sílu v posmrtném životě. Byla
základní surovinou pro výrobu ELIXÍRU
NESMRTELNOSTI.

přisuzovali

HINDUISTÉ zase vědí, že Brahma rozdělil
svět podle barev do čtyř kast – bílá nejvyšší
je pro duchovní - Bráhmány, druhá červená
patří Kšátríjúm - to jsou válečníci, vládci
a aristokraté.

6. díl - REMAL COLOR, Mňamóóóznííí barvičky!

JAK SE
BARVA BAREV
VYRÁBĚLA?
Pomocí zvířecí krve či hlinky - ztvárnili naši
předci již v době mladšího Paleolitu svůj život,
jako poselství pro nás, na stěnách jeskyní.
Na našem území jsou známy nálezy červeného hematitového prášku v okolí paleolitických ohnišť na vrchu Landek v Ostravě, jejich
stáří je 21 až 23 tisíc let.
Pigmenty na bázi oxidů železa - barvily
„rudou do ruda“ již ve starší době kamenné.

REMAL

Malujte s chutí
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PURPUR, KARMÍN, JAHODA...

MOŘENA
BARVÍŘSKÁ
(používal
se kořen)

OSTRANKA
JADERSKÁ

Červené barvivo se získávalo také z kořenů Mořeny barvířské, která se pěstovala
v okolí Prahy a Brna již v 17. století. Ve starších dobách byl používán téměř výhradně
kamenec, který společně s mořenou vytvoří červený odstín.
V Čechách a na Moravě se barvíři dělili na tzv. černobarvíře a krasobarvíře. Černobarvíři
barvili na černo, na modro a na hnědo. Krasobarvíři na žluto, červeno a zeleno.

REMAL

Malujte s chutí

ČERVEC
NOPÁLOVÝ

Rudý purpur pocházel ze žláz mořského plže Ostranky jaderské. Výrobu
barvy kontroloval a chránil dvůr v Byzancii. Na jeden gram barviva bylo zapotřebí
10 000 plžů, což stačilo tak na obarvení malého kousku látky, velkého jako
kapesníček. Proto byla barva velice drahá, ale extrémně kvalitní. Tyto barvy se
vyznačují i tím, že jsou absolutně světlostálé, dobou se kvalita rudého purpuru
nemění.. Karmín se získává z červců rodu Dactylopius.

6. díl - REMAL COLOR, Mňamóóóznííí barvičky!

ŽIVOT I SMRT TANČÍCÍ
V JEDNOM KOLE

Přes svoji křehkost je tato barva mužská,
je v ní obsažen chtíč a dobývání, změna
a průnik vpřed. Podle psychologie barev
rudá osloví a posiluje sebevědomého
jedince, dodává mu sílu. Naopak ten, kdo

REMAL

je sám slabý se může cítit při kontaktu
s červenou v ohrožení, může v ní vidět
symboliku ohně a výstrahy.

Malujte s chutí

Červená barva v člověku vyvolává
i fyziologické reakce, zvyšuje pulz, krevní
tlak a rychlost dýchání. Pozorováním
bylo zjištěno, že povzbuzuje chuť k jídlu,
sexu, může zvyšovat hlasitost hovoru

a způsobuje agresivní chování.

Krása purpuru vynikne
v kombinaci s erno
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ZAHŘEJE A OZVLÁŠTNÍ

RUDÁ

třeba takovou část bytu, jakou je hala
nebo předsíň.

REMAL

Hala či chodba, zkrátka brána do domu
bývá často opomíjeným místem - člověk je
tu přece jen chvíli a jen se obouvá či zouvá
z bot...Podle prastarého učení FENG SHUI
bychom se právě vstupní části domu měli
věnovat, udělat ji útulnou, reprezentativní
a čistou. Právě tudy k nám přichází návštěva,
forma energie, která nám může přinést
bohatství (mám na mysli poklady křišťálově
čistých mezilidských vztahů). Věnujte se tedy
i miniaturnímu prostoru předsíně - dopřejte
tomuto místu barvu bohatství a luxusu.

Malujte s chutí
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KAM SE ČERVENÁ
SPÍŠ NEHODÍ?
V rudém pokoji budou děti neposedné, červená zatopí pod
kotlem. Pro dětský pokoj či ložnici je tedy rudá barva
poněkud nevhodná. Nedovolí dětem se klidně posadit
a soustředit na studium, nutí je k pohybu, co nejde
zastavit...

RUDÁ

Kam se rudá hodí vždy? Tam, kde je potřeba rychle
zhltnout sousto a běžet dál, nesedět zde hodiny
a meditovat - cukrárna, posilovna, rychlé občerstvení
a nebo výše zmiňovaná předsíň.

REMAL

Malujte s chutí
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VÍNO NENÍ JAHODA!
Jinak reaguje naše psychika na barvu intenzívní a světlou,
jinak na vínovou, tmavou, zemitou. Světlá JAHODA je impulzívní, akční, okysličená. VÍNOVÁ je klidná, pohodlná, intimní a bezpečná.
Vybírejte dobře, pokud máte rádi červené odstíny, můžete
jich mít plný byt. Neuděláte chybu, když: do obýváku či
ložnice použijete intimní vínovou, odstín šaramantní a klidný.
Pro tančení před kuchyňskou linkou můžete vybrat JAHODU
a do dětského pokoje třeba pudrově růžovou.

VÍNO
REMAL

Malujte s chutí

JAHODA
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JAHODOVÝ SHAKE
Jemná, lahodná a sladká, to je JAHODA SE
SMETANOU a nebo JAHODOVÝ KOKTEJL.
Snad každá z malých princezen bude milovat tuto kombinaci, vytvoříte ji velice snadno: Nařeďte REMAL COLOR JAHODA 1:1
S REMAL PLUS, nezapomeňte barvu důkladně promíchat a vymalujte pokoj narůžovo.

REMAL

Malujte s chutí

+
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OŽIVTE JEDNU
STĚNU JAHODOVÝM
DEKOREM
Jednu stěnu vymalujte REMAL COLOR JAHODA 1:2
s REMAL PLUS. Mléčným koktejlem, který PERFEKTNĚ
KRYJE již v první vrstvě, neuděláte chybu...
1. Na stěnu běžné velikosti cca 10 m2 vám zcela určitě
postačí 1 kg REMAL COLOR + 2 kg REMAL PLUS.
2. Míchejte jako o život, dokonale hladkou hmotu, naředěnou
čistou vodou max. do 5%. Vymalujte ve dvou vrstvách,
s časovým odstupem potřebným na schnutí dle návodu.
3. Na papírový karton namalujte jahodu, její obrys o tloušťce
1cm. Vyřízněte. Karton pak přiložte na zeď a houbičkou
vytupujte „jahodu“.
4. V jiném kartonu namalujte „stopku a lísteček jahody“,
vyřízněte a bílou namalujte PŘES SUCHOU MALBU
JAHODY, IDEÁLNĚ DRUHÝ DEN. Lístečky se stopkou
BÍLOU REMAL PLUS.
5. V kartonu, který jsme vyřízli = tvar jahoda - namalujte tečky,
ty vystříhněte nůžtičkami a šablonku přiložte do tvaru
„jahody“ - štětečkem bílou barvou namalujte na povrchu
jahody puntíky.
A je hotovo, bílá dodá jahodě na jemnosti...

REMAL

Malujte s chutí

6. díl - REMAL COLOR, Mňamóóóznííí barvičky!

JAK BUDE
ČERVENÁ
JAHODA KRÝT
NA BÍLÝ
PODKLAD?

Perfektně, barva je připravená k okamžitému použití, stačí jen zamíchat, případně přiředit dle návodu
do 5% čistou vodou.
Doporučujeme natírat ve dvou vrstvách. Každá
stěna má svoji zrnitost a váleček napodruhé doladí
odstín k dokonalosti.
Druhá vrstva zařídí, že nátěr bude působit kompaktně.

REMAL

Malujte s chutí
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ROZPUSŤTE
LEDY
Vytvořte jedinečnou atmosféru,
dejte tmavým koutům vyniknout
díky JAHODĚ!
Stačí jen jeden široký pruh třeba
za stolkem a smutným interiérem
poteče život.

REMAL

Malujte s chutí
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ČERVENÉ
SLUŠÍ ZLATÁ
Dejte šanci válečkům s barokním motivem a REMAL EFEKT ZLATÉ. Zlatou neřeďte. Válečkujte vždy na suchý podklad. Váleček veďte stejnoměrnou rychlostí odshora dolů. Dávejte pozor na „navazování“ vzoru. Efektním dekorům stěn určitě neodzvonilo, váleček můžete na zeď nanášet
i v několika barevných odstínech přes sebe.
PŘÍKLAD - podkladová červená JAHODA, přes ní válečkujeme ORANŽ
a nakonec ZLATÝ REMAL EFEKT. Nezapomeňte, že mezi každou vrstvou
musíme nechat malbu nejprve dobře zaschnout, abychom vzor po stěně
nerozmazali...
Výsledek bude vypadat luxusně, velice výrazně.

REMAL

Malujte s chutí

7. díl - REMAL v boji proti plísním

7. DÍL - REMAL - SANACE
I PREVENCE PROTI

plísňím
Vysoce funkčním řešením
problematiky plísní je
SYSTÉM:
REMAL SANAL
NA ZDIVO / REMAL
HLOUBKOVÁ
PROTIPLÍSŇOVÁ
PENETRACE / REMAL
PROTIPLÍSŇOVÝ

REMAL

Malujte s chutí
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PROČ PREVENTIVNÍ BOJ
PROTI PLÍSNÍM?
Plísně jsou skupina extrémně rychle se množících HUB ponecháte-li je bujet, zamoří v krátké době celý byt...
Opravdu, jen velice málo plísní je člověku ku prospěchu.
Většina z nich je naopak pro zdraví člověka velice
škodlivá, způsobuje alergické reakce a chronická
onemocnění dýchací soustavy.
ČLOVĚK JE SLABŠÍ, NEŽ MINIATURNÍ HOUBA
- Imunitní systém člověka je v plesnivém bytě vysílen
bojem s ALERGENY - se sporami plísní. Na reakci
proti dalším výzvám mu potom již nezbývá energie.
Proto je boj proti plísním zvlášť v dnešní době
EXTRÉMNĚ DŮLEŽITÝ!

pomůže systém speciálně vyvinutý proti plísním:
REMAL
PROTIPLÍSŇOVÝ

REMAL

REMAL HLOUBKOVÁ
PROTIPLÍSŇOVÁ PENETRACE

Malujte s chutí

SADEPO PROTI
PLÍSNÍM

REMAL SANAL
NA ZDIVO

7. díl - REMAL v boji proti plísním

JAK SE PLÍSEŇ
PROBUDÍ?
Potřebuje k životu vodu. Ve vlhkém prostředí se metabolismus houby probouzí
z hibernace a začíná rychle růst.
Každá spora může vyklíčit a vytvořit novou vlastní „hyfu“ (větvovité tělo houby).
Jednotlivé „houbové stromy“ se mohou
spojit v jeden velký živý organismus.
Houba umí růst na povrchu, ale její hyfy
jsou schopné růst a větvit se i pod povrchem, či vnitřkem zdiva (některé houby
nepotřebují k životu světlo).
Houba může být i POUHÝM OKEM NA
STĚNĚ ZPRVU NEVIDITELNÁ, ALE UCÍTÍTE JI. HOUBY mají svůj charakteristický ODÉR.

REMAL

Malujte s chutí
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HOUBA DEGRADUJE
ZDIVO, ZAMOŘUJE
OVZDUŠÍ

Kde se HOUBA objevuje nejčastěji:
• TAM, KDE JE VLHKO,
v místech bez cirkulace vzduchu.
• NEVĚTRANÉ PROSTORY,
tam, kde jsou tepelné mosty
srážka teplého a studeného
vzduchu na povrchu zdi.
Plíseň roste tam, kde je vysoká vlhkost.
Zeď, která se často orosí studeným potem a vítr ji neosuší, je potom HOSTINSKÝM POKOJEM PRO HOUBY.
Příčiny výskytu:
• Stavební závady a nevhodné technické parametry objektu.
• Zatékání.
• Špatné těsnění kolem oken a dveří.
• NEDOSTATEČNÉ VĚTRÁNÍ - pára z dýchání, vaření, žehlení,
bez intenzivního větrání.

REMAL

Malujte s chutí
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PLÍSEŇ - NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ
ŽIVOČIŠNÝ DRUH
Vědci identiﬁkují až 300 000 druhů existujících plísní.
Plíseň jako zázrak medicíny:
Štětičkovec nebo-li Penicillium (od roku
1939 izolován pro antibiotikum). Odhaduje se, že penicilin zachránil přes 82 milionů životů.
Plíseň v interiéru:
Podmínky pro vznik plísně jsou
vlhkost a zároveň relativně nízká teplota
na povrchu zdí.
Kde se vyskytuje:
na plochách a zdech, které jsou trvale
vlhké, bez cirkulace vzduchu tam, kde
dochází k vysrážení vlhkého vzduchu při
kontaktu s chladným povrchem.

REMAL

Malujte s chutí
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DOBA
PREHISTORICKÁ
Plísně tady byly dříve, než brontosauři… jsou
součástí živé přírody MILIARDY let. Rychlost
růstu plísně (říkejme jejímu stromovitému tělu
hyfa), je jedním z nejproduktivnějších na zemi.
Co víme o plísních?
• Miniaturní, mikroskopické vláknité HOUBY
• Základem jejich těla je HYFA a složitě se větvící
podhoubí MYCELIUM
• Hyfy dosahují extrémní rychlosti růstu
• Z podhoubí vyrůstají rozmnožovací orgány
a z těch se uvolňují SPORY
• Lehoučké spory (výtrusy) jsou vodoodpudivé, uvolňují
se velice snadno a poletují vzduchem, potom kontaminují povrchy a předměty
• Ze spory vyklíčí vlákno, které se za příznivých podmínek rozrůstá v NOVOU HYFU. Plíseň se zároveň šíří
rozrůstáním hyf či jejich úlomků i sporami

REMAL

Malujte s chutí
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PLÍSEŇ HODNÁ
POTRAVINOVÁ,

REMAL

BÍLÁ
Sýry jako Camembert či Brie mají bílé plísně
na povrchu. Neškodné jsou i plísně, které
pokrývají některé typy, zejména jihoevropských trvanlivých salámů.

Malujte s chutí

MODRÁ

BÍLÁ

jedlá

MODRÁ
Modré plísně najdeme například uvnitř sýrů
roquefortového typu či Gorgonzoly. Vznikají obohacením sýru o plísně Penicillium
roqueforti.
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PLÍSEŇ ZLÁ

agresivní

ČERNÁ

Existuje asi 10 druhů vysoce agresívních plísní, které
nám mohou způsobit i závažné zdravotní problémy
- záněty průdušek, dýchacího ústrojí, alergie či zažívací problémy. (aﬂatoxiny dokonce způsobují rakovinu)

REMAL

ČERNÉ plísně – jsou nejběžnější a nejodolnější.
Nejčastěji je jejich výskyt spojen s vlhkými zdmi.
Najdete je na omítnutých stěnách, tapetách nebo
spárách mezi dlaždicemi. Daří se jim ve vlhku, při
teplotách cca od 6° do 45°C

Malujte s chutí
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PLÍSEŇ ROSTE
ZPRVU NENÁPADNĚ!
Bílé plísně
Zprvu NEVIDITELNÉ, kvůli světlé barvě na světlém
povrchu dlouho obtížně identiﬁkovatelné. Nejčastěji na omítkách, v rozích místností, ve výklencích,
za nábytkem, na vnějších stěnách nebo v suterénu. Nejprve cítíme jen plesnivý zápach nebo registrujeme přítomnost roztočů a rybenek. Zčernají až
po čase - kvůli změně barvy plodného těla.

BÍLÁ

Dráždí sliznice a mohou tak vyvolat infekce dutin.
Tyto problémy bývají často nesprávně připisovány
suchému vnitřnímu vzduchu. Pokud začneme pokoj zvlhčovat, jen tím bílé plísni poskytneme lepší
podmínky k růstu.

REMAL

Malujte s chutí
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PLÍSEŇ ZPŮSOBUJE
ZDRAVOTNÍ RIZIKO…
Zelené plísně
Nejčastěji v zemědělských provozech.
Červené plísně
Milovníci celulózy - nejčastěji žijí na papírových tapetách ve vlhkých místnostech,
nebo v pekárnách (výskyt v obilovinách).
Žluté plísně
Extrémně nebezpečné, objevují ve vlhkých
rozích místností, na bavlněných látkách
a čalouněném nábytku v našich hygienických podmínkách výskyt naštěstí vzácně.

REMAL

Malujte s chutí
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KVALITA OVZDUŠÍ
V INTERIÉRECH A JAK JI
VYLEPŠIT?

VYMALUJTE

Ovzduší v interiéru obecně:
• 2 – 5× horší kvalita vzduchu než venku.
• Obsahuje prach, viry, bakterie, plísně, roztoče, ale i rozpouštědla nebo těkavé organické sloučeniny.
• Sezónně pyl či smog.

UKLÍZEJTE
ŘEŠENÍ:
• Hodně, efektivně a často větrejte!
• Důkladně uklízejte!
• Vymalujte barvami s preventivním
protiplísňovým účinkem!

REMAL

Malujte s chutí

VĚTREJTE
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JAK ČASTO VYMALOVAT
INTERIÉR?
Důvodem k MALOVÁNÍ může být
Individuální touha po ZMĚNĚ - NOVÝ
ODSTÍN, barva a design interiéru.
HYGIENA – prevence PROTI PLÍSNÍM
čistota interiéru.
ČASOVÝ PLÁN MALOVÁNÍ:
Kuchyň, koupelna, toalety
– nejpozději po 2 letech
Obývací prostory, ložnice
– každé 4 roky
Sklepy – individuálně, prevence plísním.
Nemocnice, školy – hygiena a čistota
– dle zátěže, ideálně každý rok…

REMAL

Malujte s chutí
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ŘEŠENÍM
JE PREVENCE
• Větrejte často, nejméně 3x denně
• Izolujte stavbu, temperujte objekty
• Rádi uklízejte a malujte s chutí!
• Používejte barvy s preventivním
protiplísňovým účinkem

Větrat, čistit a vytápět

REMAL

Malujte s chutí
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KDYŽ OBJEVÍTE
PLÍSEŇ… JEDNEJTE!

REMAL PROTIPLÍSŇOVÝ
Protiplísňová malířská barva. S preventivním účinkem proti růstu plísní, hub,
kvasinek, řas a bakteriím. Paropropustná,
otěruvzdorná, vodouředitelná, protiplísňová,
skvěle kryjící.

ODSTRAŇTE PLÍSEŇ ZA MOKRA!
• Plíseň je potřeba nejprve navlhčit postřikem z roztoku vody a sanačního
přípravku REMAL SANAL NA ZDIVO.
• Po deseti minutách působení, ještě za vlhka, seškrábněte špachtlí plísní
zasaženou malbu i vrchní omítku.
• NEŠKRÁBEJTE PLÍSEŇ NA SUCHO! Dojde tím ke zbytečnému
rozptýlení plísňových spor do ovzduší, ty se pak usadí na dalších místech,
kde vesele porostou…
• SANUJTE ZEĎ ještě 1-2 vrstvami nátěru přípravku REMAL SANAL
NA ZDIVO, který obsahuje biocidní složky (ředění v poměru 1:9 vodou).
V případě velmi silného zasažení plísní, nebo při použití na cihlové zdivo
bez omítky je možné použít silnější roztok, zředěný např. 1:5.
• PENETRUJTE – po zaschnutí 1-2 vrstev sanačního prostředku je
nutné stěnu ještě napustit základním nátěrem REMAL HLOUBKOVÁ
PROTIPLÍSŇOVÁ PENETRACE. Zpevní podklad a sjednotí nasákavost
vrchního nátěru, obsahuje biocid jako prevenci proti plísním.

REMAL HLOUBKOVÁ
PROTIPLÍSŇOVÁ PENETRACE
Penetrace proti plísni preventivně omezuje tvorbu plísní, díky aktivním fungicidním
složkám. Pro hloubkové zpevnění podkladu,
sjednocení jeho nasákavosti a zvýšení přilnavosti vrchní barvy.

SADEPO

• Po zaschnutí penetrace opravte vzniklé nerovnosti REMAL STĚRKOU.
Je nádherně bílá a velice snadno brousitelná sádrokartonářskou
mřížkou. Stěnu pak určitě zbavte prachu a místo opět penetrujte REMAL
HLOUBKOVOU PROTIPLÍSŇOVOU PENETRACÍ.

K dezinfekci ploch, povrchů a vody (bazény, studny). Likviduje viry (HIV, HBV, SARS,
COVID-19), bakterie (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus), řasy a mikroskopické vláknité houby.

• NAKONEC a po řádném zaschnutí penetrace - VYMALUJTE REMAL
PROTIPLÍSŇOVÝM – malířskou barvou s preventivním protiplísňovým
účinkem. Složení této barvy obsahuje látky zabraňující růstu plísní.

REMAL SANAL NA ZDIVO

Tip pro vás:

aby se problém v budoucnosti neopakoval je třeba se začít zabývat hlavní
příčinou vzniku plísní – odstranit možnost kondenzace vody na zdech,
opravit izolace, zateplit stěny, zajistit dokonalejší odvětrávání objektu.

REMAL

Malujte s chutí

Přípravek proti plísni na zdi - koncentrát
k dezinfekci, likvidaci a preventivní ochraně zdiva, omítek, kamene, betonu a jiných
stavebních materiálů při napadení plísněmi,
houbami, lišejníky, řasami a bakteriemi.

7. díl - REMAL v boji proti plísním

1. KROK

SANUJTE
• Sanujte biocidem
• Škrábejte za mokra!
• Penetrujte základním nátěrem
s preventivním protiplísňovým účinkem

REMAL

Malujte s chutí

ŠKRÁBEJTE
(za mokra!)

PENETRUJTE
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2. KROK

NATÁHNĚTE

PŘEBRUSTE

• Vyrovnejte oškrábanou zeď stěrkou (1-2mm)
• Po zaschnutí (24h) přebruste
• Zbavte prachu a znovu penetrujte
REMAL HLOUBKOVOU
PROTIPLÍSŇOVOVU PENETRACÍ

REMAL

Malujte s chutí

PENETRUJTE
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3. KROK
VYMALUJTE
S REMAL PROTIPLÍSŇOVÝM
malířským nátěrem
Tuto v základu bílou malířskou barvu
lze tónovat do jemných pastelových
odstínů.
Tip pro vás – 1:1 REMAL
PROTIPLÍSŇOVÝ
A REMAL COLOR BANÁN
• Smíchejte, dobře promíchejte
a výsledkem bude sladká vanilka
s protiplísňovým účinkem.
Výhodou tohoto způsobu
tónování je vždy opakovatelný
a stejný barevný odstín
• POZOR – dejte si záležet na
dobrém rozmíchání!
• Barvu aplikujte ve 2 vrstvách, ať
už bílý nebo barevný odstín, bude
pak působit celistvě, plně.

REMAL

Malujte s chutí
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VYMEŤTE PAVOUKY….
VPUSŤTE ČERSTVÝ
VZDUCH! PROFOUKNĚTE
PŘÍVOD ENERGIE!
• Po zlikvidování plísně a vymalování jedné
místnosti jste na začátku. Využijte entuziazmu
a rozplánujte si velký úklid…
• Rozdělte si práci do jednotlivých dílů a dnů.
• Projděte celý byt místnost po místnosti
a sepište seznam oprav a změn.
• Začněte místností, která je nejméně
reprezentativní, práci tak zcela jistě dokončíte.
• Zlikvidujte věci, které nepoužíváte.
• Vyperte záclony, umyjte oka, vpusťte si do bytu
sluneční světlo a čerstvý vzduch.

REMAL

Malujte s chutí
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SOUHRN FAKTŮ…
• Kondenzace vody na zdech interiéru a následně
výskyt plísní bude tam, kde necirkuluje vzduch
a kde je zároveň chladný povrch, většinou pod
12 °C. Nejčastěji v rozích místností, pod okenním parapetem, za skříněmi, kuchyňskou linkou a podobně.
• Druhým problémem souvisejícím s výskytem
plísní může být defekt stavby, který je nutné
odborně odstranit - špatná izolace objektu.

REMAL

Malujte s chutí

BOJUJTE PROTI PLÍSNÍM
• VĚTREJTE, vypusťte
páru, ale temperujte,
odstavte skříně od
stěn alespoň 10 cm
• UKLÍZEJTE často
a rádi, MALUJTE
s barvami s preventivním protiplísňovým
účinkem
• STANDARDNÍ VLHKOST v domácnostech by měla bý
mezi 50 až 60 %.
• MALUJTE S CHUTÍ
– REMAL PROTI
PLÍSNI je tu pro vás!

REMAL

Malujte s chutí

Malujte s chutí
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