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Kedves Alkotótársam!
Köszönöm a bizalmadat!

Ennek a kis összefoglalónak a megírásával az volt

a célom, hogy megismertessem Veled a

bútorfestéshez szükséges eszközöket és alapvető

lépéseket.

De miért is olyan jó dolog bútort festeni?

Költséghatékony - nem kell új bútort

vásárolnod.

Környezetbarát - egy régi darab

újrahasznosításával csökkented a

szemetet.

Szabadjára engedheted a fantáziádat

és olyan egyedi bútort készíthetsz,

amilyet csak szeretnél.

Így megújíthatod, a számodra kedves,

de leharcolt bútorokat.



Az alkotás folyamata egy nagyon jó

kikapcsolódási lehetőség a

hétköznapok forgatagából. Divatos

kifejezéssel élve, igazi "énidő"

Véded az erdőket. Világszerte

hatalmas mennyiségű fát vágnak ki,

csak a bútoripar számára. A régi

bútorok újrahasznosítával csökkented

ezt a számot.

Remélem a bútorfestés számodra is olyan örömöt

okoz majd, mint számomra :)

De vigyázat, nagyon könnyű függővé válni ;)

Örömteli alkotást kívánok!

Viki



Tisztítás - mindig légy nagyon alapos!

Javítás - ha szükséges

Csiszolás - gyors felületi átsimítás

Portalanítás

Alapozás - ha szükséges

Festés

Viaszolás vagy lakkozás

A festés lépései, sorrendben
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

A lépések sorrendjét ne cseréld fel!



A bútorfestés eszközei
Ezekkel már a kezdetekben érdemes megismerkedni:

A BÚTOR

Milyen meglepő :)

De valójában nagyon is fontos dolog, hogy tudd

milyen az ideális bútor a festéshez:

Jó állapotú, szerkezetileg hibátlan

Szúmentes

A legjobb ha fából készült (de persze

a bútorlap is használható)

Nincs rajta korábbi festésből

származó, vastag, rossz állapotú

festékréteg

Ha ezt a néhány szempontot figyelembe veszed a

választás során, sokkal könnyebb dolgod lesz!



TISZTÍTÓSZER

A bútor tisztításához szükséged lesz egy nagyon jó

zsíroldó hatású tisztítószerre és egy szivacsra (a

dörzsiset javaslom)

Választhatsz sima konyhaI

mosogatószert, vagy ennél

hátékonyabbak

a trisó tartalmú szerek

vagy kipróbálhatod a cukorszappant

is.

FIGYELEM!

SOHA NE HASZNÁLJ KONYHA HIDEG ZSÍROLDÓT A BÚTOR

TISZTÍTÁSÁHOZ!



CSISZOLÓPAPÍR

Tudom, a többséget már akkor is kirázza a hideg,

ha a csiszolás szót meghallja :)

De sajnos egy minimális szintű csiszolás minden

esetben ajánlott, hidd el, sokkal szebb lesz utána

a végeredmény!

Viszont az a jó hírem, hogy egyáltalán nem

szükséges erőteljesen csiszolni a felületet!

Válasz egy közepes vagy finom (180, 240)

csiszolópírt és simogasd át vele a bútort.

Ezután ne feledkezz meg a protalanításról!



AZ ECSET

Ez szintén nélkülözhetetlen, de melyiket is

válaszd?

Kezdők számára én mindenképpen szintetikus szálú

ecsetet javaslok, mert ezekkel könnyebb dolgozni

és általában olcsóbbak.

A választás során arra figyelj, hogy

Az ecset stabil legyen, ne essen szét

a kezedben

Húzgáld meg a sörtéit, és azt válaszd

amelyiknek egyáltalán nem hullik

Minél puhább a sörte, annál szebben

lehet vele dolgozni.

Személyes tipp:

Anza, paltinum pro ecsetcsalád - ár/érték arányban

verhetetlen.



ALAPOZÓK

Ez a csoport egy kicsit kakukktojás, ugyanis jó

eséllyel nem lesz rájuk szükséged.

Minden esetben a választott fedőfesték és a bútor

anyaga szabja meg, hogy szükséges e alapozó.

Általánosságban a csúszós, fényes felületekre

ajánlott a tapadásfokozó alapozó, míg natúr fa

esetén a blokkoló.

Minden esetben a választott fedőfesték

utasításainak megfelelően járj el!

 



A FESTÉK

Na erről a témáról hetekig lehetne beszélgetni.

Most itt első körben mindenképpen azt javaslom,

hogy gondold végig, pontosan milyen festékre is

van szükséged? Szeretnéd e koptatni, mennyire

fontos, hogy ne legyenek ecsetnyomok, milyen

felhasználásra szánod a bútort?

Ha mindezeket már tudod, akkor ezek alapján kezdj

neki a keresgélésnek.

Én szívből ajánlom a krétafestékeket, mert tényleg

nagyon könnyű a használatuk, emellett hatalmas a

választék, szinte minden igényhez találni

megfelelőt. A választáshoz itt találsz egy kis

segítséget:

http://otthonesdekoracio.hu/2019/08/melyik-

butorfesteket-valasszam/

Személyes tipp:

Ha teheted próbálj ki több festékmárkát is, mert

csak így fogod igazán megérezni a különbségeket!

http://otthonesdekoracio.hu/2019/08/melyik-butorfesteket-valasszam/


WAX VAGY LAKK

Kezdők számára a wax egy nagyon jó döntés lehet,

mivel nagyon könnyű dolgozni vele, csak egy rongy

kell hozzá és kenheted is.

Viszont, ha komolyabb igénybevételnek lesz kitéve

a bútor, akkor érdemes megfontolni a lakkozást.

Vizes helységbe kimondottan vízálló lakkot

keressetek!

Személyes tipp:

Dixie Belle - easy peasy spray wax

Szerintem a legkönnyebben használható wax, ami

létezik :)

Itt találjátok: https://www.valahadesign.hu/dixie-

belle-mineral-paint/dixie-belle-asvanyfestek-

213&stockfilter=0/?p_id=13351



Néhány szó rólam:
Már több mint 9 éve festek bútorokat és több, mint

3 éve oktatok is.

Szerintem a bútorfestéshez nem szükséges sem

Picasso-i kézügyesség sem MacGyver-t megszégyenítő

barkácstudás. Egy kis gyakorlatiasság és

stílusérzék bőven elég.

Csak a megfelelő helyen és formában kell

megszerezned a szükséges tudást. Ebben pedig én

segítek Neked!

Látogass el az oldalamra, ahol számos tanfolyam

közül válogathatsz, illetve kövess a Facebook-on

és Youtube-on, ahol sok-sok hasznos információt

találhatsz a festéssel kapcsolatban.

http://otthonesdekoracio.hu/

https://www.facebook.com/tobbmintkomod

https://www.youtube.com/channel/UC507hT

m3oPbh3Fb_fSkySyw

http://otthonesdekoracio.hu/
https://www.facebook.com/tobbmintkomod
https://www.youtube.com/channel/UC507hTm3oPbh3Fb_fSkySyw

