
 STRANA 27 Stavíme, bydlíme... NJR - PROSINEC 2015

Nový nátěr dveří může být problémem
Natírání dveří není tak náročné. Je 

však třeba vědět, co udělat se starým 
nátěrem, jak opravit poškození dve-
ří, čím ošetřit dřevo, kdy natírat, jakou 
barvu zvolit a podobně.

Nejprve bychom si měli ujasnit, jest-
li nám stačí jen přetřít původní barvu 
anebo jestli chceme starý nátěr odstra-
nit. Pokud nejsou dveře poškrábané a 
barva na nich je v dobrém stavu (nepo-
praskaná, neodřená či jinak narušená), 
pak stačí dveře jen přetřít. 

Na původní barvu tak prostě nane-
seme další vrstvu. Ve většině případů 
je ale odstranění původního nátěru 
vhodné. Nová vrstva tak bude kvalit-
nější a bude mít delší životnost.

Bez odstraňování nátěru
Nejprve dveře zbavíme kování. Před 

nátěrem je potřeba dveře řádně umýt 
a popřípadě odmastit hlavně v okolí 
kliky. Doporučuje se také mírně je nej-
jemnějším smirkovým papírem pře-
brousit.

Dveře nenatíráme přímo na futrech, 
ale sundáme je z pantů a položíme do 
vodorovné polohy, aby barva vytvoři-
la souvislý fi lm. Můžeme je položit na 
pracovní stůl nebo na kozy. 

Jednotlivé vrstvy barvy klademe do 
kříže. Vhodné je použití válečku na 
lakování a nanášení vodou ředitelných 
a syntetických barev, který po sobě 

nezanechává tahy jako štětec. Malová-
ní se musíme snažit dokončit co nej-
rychleji. 

To znamená natřít jednu vrstvu 
najednou, aby se na místech spojů 
nevytvořily viditelné pruhy. Nesmí se 
nám stát, že začne okraj jedné natřené 
části schnout dříve, než se spojí s jinou 
částí nátěru. Vznikl by nám tak po 
zaschnutí na dveřích nehezký spoj.

Odstranění starého nátěru
Poškozený původní nátěr je tře-

ba odstranit. To lze v podstatě dvě-
ma způsoby. Buď mechanicky, anebo 
použitím speciálních chemických pro-
středků. Na mechanické odstranění 
využijeme opalovací lampu nebo elek-
trickou horkovzdušnou pistoli, se kte-
rými starý nátěr natavíme, aby šel lépe 
dolů, a pak jej seškrábeme. Pozor je 
třeba dát na skleněné výplně, které by 
žárem mohly popraskat.

Při druhém způsobu využijeme tzv. 
odstraňovačů barev. Můžou být teku-
té, případně v podobě pasty. Většinou 
obsahují dimetylenchlorid nebo žíravý 
natron. Pozor na dodržení zásad bez-
pečnosti při práci uvedených v návo-
du! 

Používáme gumové rukavice. Teku-
tý odstraňovač natíráme štětečkem 
na povrch dveří ve vodorovné polo-
ze. Necháme odstraňovač působit tak 
dlouho, až barva začne nabobtnávat. 
Pak ji odstraníme škrabkou. Dřevěný 
povrch pak podle typu odstraňovače 
zneutralizujeme dle návodu.

Odstraňovací pastu naneseme na 
povrch dveří, a to ve velkém množství. 
Necháváme ji dlouho působit. Čím 
silnější vrstva barvy, tím déle. Pak ji 
seškrábneme škrabkou a opět očištěný 
povrch dřeva neutralizujeme. 

Vyspravení a nátěr
Po odstranění nátěru dveře jemným 

smirkovým papírem přebrousíme. To, 
co zbrousíme, ale nevyhazujeme. Z 
pilin a syntetické pryskyřice můžeme 
vytvořit tmel, kterým vyspravíme škrá-
bance. Při použití tohoto tmelu docí-
líme, že vyspravené nerovnosti budou 
mít podobný odstín. 

V případě, že dveře nebudeme lako-
vat bezbarvým lakem nebo lazurou, 
ale netransparentní barvou, je možné 
rýhy vyspravit jakýmkoliv tmelem na 
dřevo. Opravíme všechna poškozená 
místa (oděrky, vrypy apod.) Po zatme-
lení místa jemně přebrousíme. -lm-
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