pracovný postup

urob si sám
náročnosť: 
čas: 2 dni
NÁKLADY: DO 30 €
ľudia: u
obdobie: celoročne

Šamlík pre dieťa do dvoch rokov

FAREBNÝ DETSKÝ NÁBYTOK OŽIVÍ IZBU

Deti žijú vo svojom detskom svete a k tomu patrí aj nábytok primeraný ich veku. Tento šamlík
je síce určený pre jednoročné dieťa, ale vďaka veľmi pevnej konštrukcii UNESIE AJ DOSPELÉHO.

1. LEPENIE

2. KRESLENIE

3. PREDVŔTANIE

Dosku MDF prepílime priamočiarou pílou
napoly a oba diely prilepíme k sebe tekutým lepidlom na drevo. Dosky prichytíme
stolárskymi svorkami.

Doska má po zlepení hrúbku až 32 mm.
Keď je lepidlo suché (na druhý deň), podľa
makety prekreslíme všetky časti šamlíka
na dosku.

Aby sa pílka ľahšie otáčala v rohoch, vyvŕtame do nich vrtákom diery široké ako
pílový list na pílke.
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Šamlík
4. PÍLENIE

5. BRÚSENIE

kontrolný
zoznam
MATERIÁL
 doska MDF

6€

120 × 70 cm, hrúbka 16 mm

 lepidlo na drevo

3,30 €

 imbusový konfirmát

0,40 €

 ľahčený šľahaný tmel

1,65 €

Pattex Wood Standard 250 g

Všetky časti potom ľahko vypílime priamočiarou pílou.

Každú časť prebrúsime brúsnou hubkou,
aby nemala ostré hrany.

6. VŔTANIE

7. TMELENIE

18 ks, 4 × 70 mm
Het 250 ml

 biela farba

6€

vhodná na detský nábytok,
Slovakryl ProfiMat

 tónovacia farba

12,36 €

Hetcolor 350 g, 4 odtiene

NÁRADIE

Postupne zaskrutkujeme všetky konfirmáty
V rohoch sedacej časti prevŕtame vrtákom
a ich zapustené hlavy zatmelíme šľahaným
diery na skrutky (konfirmáty). Z vonkajšej
strany ich zahĺbime podľa hláv konfirmátov. tmelom do roviny.

8. PREBRÚSENIE

9. NATIERANIE













papier
ceruzka
nožnice
akumulátorový skrutkovač
vrtáky do dreva
priamočiara píla
pílový list na drevo
murárska špachtľa
brúsna hubka
štetec
malý valček

môže sa zísť
TÓNOVACIA FARBA HET

Po uschnutí tmelu zatmelené miesta prebrú- Šamlík napenetrujeme, po uschnutí a obrúsení maľujeme vrchnými farbami namiešasime jemnou brúsnou hubkou dohladka.
nými z bielej a tónovacích farieb.

ROZMERY ŠAMLÍKA
43,5 cm
35 cm
Výška: 38,5cm
Hmotnosť: 7 kg
Dĺžka:
Šírka:

Hetcolor je akrylátová tónovacia farba,
ktorá sa môže aplikovať samostatne alebo ňou možno tónovať rôzne disperzné
farby, klasické maliarske nátery, plastické omietky či fasádne farby. Jednotlivé
odtiene môžeme vzájomne kombinovať, čím dosiahneme široké spektrum
farebných odtieňov. Farba sa vyznačuje
vysokou farebnou stabilitou, je vhodná
do interiéru a vybrané odtiene aj do
exteriéru.
CENA 3,09 €/balenie 0,35 kg
špecializované predajne Farby – laky
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