
MAGNETICKÁ CHYTRÁ ZEĎ
Pokud chcete mít magnetickou a zároveň chytrou zeď, postupujte 
následovně: připrava povrchu, nanesení magnetického nátěru, 
nanesení podkladového nátěru primeru, nanesení chytrého 
nátěru smart wall paint. Podrobný popis v průvodci přípravy 
povrchu, aplikace magnetického nátěru a chytré zdi.

CHYTRÁ ZEĎ
Pokud chcete mít chytrou zeď, postupujte následovně: připrava 
povrchu, nanesení podkladového nátěru primeru, nanesení 
chytrého nátěru smart wall paint. Podrobný popis v průvodci 
přípravy povrchu a aplikace chytré zdi.

MAGNETICKÝ NÁTĚR
Pokud chcete mít magnetickou zeď, postupujte podle 
podrobného popisu v průvodci přípravy povrchu a aplikace 
magnetického nátěru.

PŘÍPRAVA POVRCHU
1. Změřte si danou plochu
 - Důkladně změřte plochu, na kterou budete nátěr aplikovat, 

abyste si byli jistí, že máte dostatek barvy.

 - Nepoužívejte nátěr na větší plochu, než je doporučeno.

2. Důkladně připravte povrch
Výsledný povrch bude jen tak hladký, jako bude jeho  
připravený podklad.

2A. Nová sádrokartonová stěna
 - Před použitím první vrstvy nátěru je nutné mít novou sádro-

kartonovou stěnu důkladně připravenou k běžnému užití. 
Tzn. zatmelené a do hladka vybroušené spoje jednotlivých 
desek, napenetrované univerzálním penetračním nátěrem, 
který sjednotí a sníží různou nasákavost povrchu a také je 
nutné, aby stěna byla natřena dostatečným počtem vrstev 
interiérové barvy. Pokud je ideální povrch se stejnou  
nasákavostí, měly by stačit dvě vrstvy.

2B. Stará existující sádrokartonová stěna/již  
dříve omítnutá
 - Odstraňte poškozený starý nátěr.

 - Vyplňte všechny nedokonalosti malířským tmelem.

 - Obruste plochu použitím brusného papíru, odstraňte prach  
a napenetrujte plochu univerzálním penetračním nátěrem,  
který sjednotí a sníží různou nasákavost povrchu.

Průvodce aplikací: 
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2C. Zděná stěna (zeď), štuková či jinak hrubá zeď
 - Odstraňte poškozený starý nátěr.

 - Vyplňte všechny nedokonalosti malířským tmelem,  
obruste brusným papírem a opakujte tak dlouho, jak  
bude potřeba a odstraňte prach - výsledkem musí  
být dokonale hladký povrch.

 - Pokud se jedná o štukovou či více hrubou zeď, doporuču-
jeme plochu celoplošně přestěrkovat sádrokartonářským 
tmelem a nechat schnout 24 hodin.

 - Obruste plochu použitím brusného papíru, odstraňte prach 
a napenetrujte plochu univerzálním penetračním nátěrem, 
který sjednotí a sníží různou nasákavost povrchu.

MAGNETICKÝ NÁTĚR
 - Po dobu aplikace nátěru doporučujeme místnost větrat.

 - Před použitím míchejte barvu v plechovce alespoň 3 minuty.

 - K aplikaci použijte molitanový váleček nebo váleček s krát-
kým vlasem.

 - Magnetický nátěr můžete zředit 5 % vody.

 - Magnetický nátěr aplikujte válečkem ve 3–4 vrstvách dle 
savosti podkladu.

 - Mezi jednotlivými vrstvami vyčkejte alespoň 2 hodiny pro 
důkladné zaschnutí.

 - Pro docílení ideální hladkosti výsledného povrchu  
plochu jemně zbruste po každé vrstvě nátěru.  
Pouze 1. vrstvu nebruste.

 - Po broušení vždy odstraňte všechen prach z plochy  
suchým hadrem.

 - Po nanesení poslední vrstvy nechte nátěr schnout  
alespoň 24 hodin.

 - Vzhledem k velkému obsahu kovových částeček je výsledný 
magnetický nátěr bez další úpravy šedé barvy. Je možné jej 
ale překrýt bílým nebo barevným interiérovým nátěrem.

UPOZORNĚNÍ: tento nátěr je určen pro používání  
s neodymovými magnety. Naleznete je na našem  
e-shopu www.chytrazed.cz v sekci příslušenství. 

CHYTRÁ ZEĎ
Chcete-li aplikovat chytrý nátěr smart wall paint správným  
způsobem, postupujte podle níže uvedených pokynů.

Můžete se také podívat na naše aplikační video na našich webo-
vých stránkách www.chytrazed.cz. Vezměte prosím na vědomí,  
že následující kroky musí být dodrženy pro obě varianty  
Chytré zdi, tedy pro bílý i průhledný nátěr. Rukavice jsou  
k dispozici v balení. Doporučujeme také nosit ochranné brýle.

V případě, že chcete výsledný nátěr smart wall paint barevný 
(průhledná varianta) naneste vámi zvolený barevný odstín na 
připravený povrch. Poté pokračujte krokem č.2. Některé barvy, 



jako žlutá nebo červená, potřebují natřít více vrstvami pro dosa-
žení jednotné a syté barvy.

1. Aplikace podkladového nátěru  
– primer, sealer
PRIMER, SEALER PRO BÍLOU VARIANTU SMART WALL PAINT 
JE POUŽITÍ BÍLÉHO PRIMERU NEZBYTNÉ.

PRO PRŮHLEDNOU VARIANTU SMART WALL PAINT NEMUSÍ-
TE PRŮHLEDNÝ SEALER POUŽÍT V TĚCHTO PŘÍPADECH:

 - Při aplikaci na skleněné či lesklé povrchy, nábytek, lamináto-
vé desky. Tyto povrchy stačí důkladně očistit a odmastit.

 - Pokud je plocha vymalována kvalitní disperzní barvou.

 - Obecné pravidlo: Pokud pochybujete o kvalitě podkladu,  
Sealer použijte.

 - K aplikaci použijte molitanový váleček nebo jiný váleček  
s krátkým vlasem

 - Nátěr nařeďte vodou v poměru 1 : 10 (cca 75 ml vody  
na celou plechovku 750 ml podkladové barvy).  
Důkladně promíchejte.

 - Nátěr aplikujte ve 2–3 vrstvách. Mezi jednotlivými vrstvami 
nechte nátěr alespoň 2 hodiny schnout.

 - Po každé vrstvě Primeru obruste povrch velmi jemným  
brusným papírem.

 - Poslední vrstvu Primeru nechte zaschnout po dobu 24 hodin 
před aplikováním nátěru Smart Wall Paint. Primer a Sealer 
můžete zakoupit na našem e-shopu www.chytrazed.cz

2. Promíchejte nátěr smart wall paint
 - Před aplikací nátěru musí být povrch důkladně čistý a suchý.

 - Nátěr Smart Wall Paint nesmí přijít do kontaktu s vodou 
(například mokrý váleček, vanička aj.).

 - Nalijte barvu A (všechny lahvičky označené A) do barvy B.

 - Je důležité, abyste barvy důkladně míchali po dobu alespoň 
5 minut.

 - Použijte čistý váleček, který máte přiložen v balení.

 - Nátěr naneste do 60 minut od promíchání – platí pro  
všechny varianty produktu Smart Wall Paint.

 - Po uplynutí 60 minut od promíchaní nemůže být nátěr Smart 
Wall Paint opětovně použit.

3. Aplikujte nátěr smart wall paint
 - Pomocí lepicí pásky odstraňte všechny nečistoty, které 

mohou být na válečku.

 - K aplikaci použijte čistou vaničku, váleček a držák na  
váleček. Vše je k dispozici v balení.

 - Natírejte zleva doprava.

 - Plochu si pomyslně rozdělte na zhruba metrové části,  
barvu aplikujte po těchto částech.



 - Přejeďte desetkrát válečkem po povrchu.

 - Ujistěte se, že je povrch důkladně natřen.

4. Proveďte kontrolu
 - Zkontrolujte natřený povrch z několika úhlů.

 - Pokud si všimnete nějakých vynechaných míst, znovu  
váleček namočte a dané místo přetřete.

 - Dbejte na to, aby na povrchu nezůstaly žádné nečistoty, 
chloupky apod.

5. Doba zasychání
 - Dodržujte prosím dobu, po kterou musí nátěr zasychat,  

a po kterou se na natřený povrch nesmí psát  
7 DNŮ OD NATŘENÍ.

 - Vedle natřené plochy nalepte přiložený plakát  
s vyplněným datem.

 - Nátěr bude suchý na dotek cca po 5 hodinách.

PŘIPRAVENÝ PRO PSANÍ BUDE PO 7 DNECH,  
VLASTNOSTI NÁTĚRU SE BUDOU ZLEPŠOVAT BĚHEM  

PRVNÍHO MĚSÍCE OD APLIKACE.

Zajímavé tipy při aplikaci
 - Odstraňte okrajovou pásku nebo jinou ochranu na zdi, 

dokud je vrstva stále vlhká. V případě pozdějšího odstranění 
by se mohla odtrhnout i část nátěru Smart Wall Paint. Pokud 
není možné odstranit pásku, použijte žiletku na odříznutí 
vrstvy na okraji pásky.

 - Dřevěné plochy je nutné obrousit brusným papírem po  
každé vrstvě Primeru a pro finální vrstvu použijte velmi  
jemný brusný papír.

 - Kovové plochy obruste před nanesením Primeru  
a odstraňte prach.

 - Pokud na nátěr Smart Wall Paint používáte projektor,  
vyvarujte se oslněním odrazem použitím správného  
úhlu nasvícení.

 - Nedoporučujeme opravovat poškozené zdi. Nejlepší je 
odstranit vrstvy a nanést nové. Pokud potřebujete opravit 
poškozený povrch, orámujte tuto oblast páskou a použijte 
váleček na nanesení výplně. Poté aplikujte chytrý nátěr 
pomocí válečku.

 - Použijte Primery, které jsou určené pro Smart Wall Paint.  
Ne všechny Primery na trhu mají potřebnou kvalitu.

 - Nejlepšího výsledku bude dosaženo používáním kvalitního 
příslušenství. To můžete nalézt na našem e-shopu. Nabízíme 
popisovací fixy, čisticí prostředky, ozdobné pásky, magnety, 
magnetické držáky a další.

www.chytrazed.cz 

info@chytrazed.cz +420 731 444 250


