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Αφιέρωμα Με τα «δεσμά» του DIY

Η εργασία
Βαθμός δυσκολίας: Χρειάζεται να 

έχετε κάποια εμπειρία στη χρήση των 

εργαλείων
Εργαλεία: Σφυρί, μικρό καλέμι ή ένα 

ηλεκτρικό πολυεργαλείο, δράπανο με 

αναδευτήρα, μυστρί, σπάτουλα, πινέλο

Χρόνος: Περίπου μια ώρα για κάθε 

πλακάκι
Κόστος: Θα ξοδέψετε συνολικά γύρω στα 

12 ως 15 ευρώ για ένα πεντόκιλο ελαστική 

κόλλα στο τεχνικό πολυκατάστημα, και 

για μερικές φυσικές πέτρες, βότσαλα 

και κοχύλια που έτυχε να μην έχετε 

μαζέψει το καλοκαίρι, οπότε θα πρέπει να 

αγοραστούν.

   Κάντε τη 
διαφορά!

Αν βρίσκετε κάπως μονότονους τους τοίχους 
του μπάνιου ή αν σας προβληματίζει κάποιο 
ραγισμένο πλακάκι, αυτή η ιδέα σίγουρα θα σας 
ενθουσιάσει. Θα χρειαστείτε μόνο λίγα βότσαλα 
και κοχύλια.            Με ένα καλέμι ή ένα ηλεκτρικό 

πολυεργαλείο θα χαράξετε αρχικά με προσοχή 
τους αρμούς γύρω από το πλακάκι.
           Μετά με το σφυρί και το καλέμι μπορείτε 
εύκολα να αφαιρέσετε το πλακάκι,  σπάζοντάς το 
από τη μέση προς τις πλευρές. 
           Ετοιμάστε την ελαστική κόλλα σύμφωνα 
με τις οδηγίες του κατασκευαστή και αρχίστε την 
επίστρωση στον κενό χώρο. 
           Απλώστε το υλικό σε παχιά στρώση και 
στρώστε το ώστε να δημιουργηθεί μια ενιαία, 
επίπεδη και ομαλή επιφάνεια.
           Με λίγη κόλλα θα γεμίζετε και την 
κοιλότητα που υπάρχει στα όστρακα, καθώς θα  
αρχίσετε να τα τοποθετείτε ένα-ένα.
           Πιέζετε τα όστρακα ομοιόμορφα  σε βάθος, 
σε μια όσο το δυνατόν προκαθορισμένη διάταξη 
πάνω στο στρώμα της κόλλας.
           Συνεχίζετε φροντίζοντας πάντα να 
δημιουργούνται κάποιοι ενδιαφέροντες 
συνδυασμοί χρωμάτων, σχημάτων και μεγεθών. 
           Για λόγους αισθητικής αποφεύγετε τα 
μεγάλα κενά ανάμεσα στα αντικείμενα. 
           Στο τέλος λειαίνετε ομοιόμορφα την 
επιφάνεια της κόλλας στα ενδιάμεσα κενά 
σημεία με ένα λεπτό πινέλο.
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Δοκιμαστικές 
συνθέσεις και τελικές 
τοποθετήσεις
Αντικαθιστώντας στο μπάνιο τα 
φθαρμένα πλακάκια με κάποια 
αυτοσχέδια διακοσμητικά 
στοιχεία, μπορείτε να αφήσετε 
ελεύθερη τη φαντασία σας. 
Υπάρχει όμως και η πρακτική 
πλευρά με ορισμένους 
περιορισμούς και προϋποθέσεις 
που δεν μπορείτε να αγνοήσετε, 
όπως π.χ. ότι τα υλικά που θα 
χρησιμοποιήσετε θα πρέπει 
οπωσδήποτε να είναι αδιάβροχα. 
Ξεκινάτε πάντα με δοκιμαστικές 
τοποθετήσεις χωρίς κόλλα, 
μέχρι να καταλήξετε σε κάποια 
τακτοποίηση που να σας αρέσει. 
Και προχωρείτε στην οριστική 
επικόλληση, ανάλογα με το είδος 
των διακοσμητικών.

Ιδέες για ξεχωριστή 
διακόσμηση
Βότσαλα - φυσικές πέτρες που 
έχετε μαζέψει μόνοι σας ή έχετε 
αγοράσει, μπορούν να πιεστούν 
απευθείας πάνω στην κόλλα και 
να διευθετηθούν κατάλληλα.
Τα κοχύλια είναι μια πολύ 
ενδιαφέρουσα παραλλαγή για το 
μπάνιο. Όμως, δεν θα πρέπει να 
είναι πολύ χοντρά και μεγάλα.  
Αν προεξέχουν προς τα έξω 
μπορεί περνώντας κάποιος να 
ακουμπήσει πάνω τους με δύναμη 
και κατά λάθος να τα ξεκολλήσει. 
Τα κομμάτια από θρυμματισμένα 
πλακάκια μπορείτε να τα 
τοποθετήσετε ακατάστατα μικρά-
μεγάλα, συνδυάζοντας διάφορα 
σχήματα. 
Μπορείτε ακόμα να 
χρησιμοποιήσετε θραύσματα 
από πολύχρωμα γυαλιά για να 
φτιάξετε όμορφα ψηφιδωτά, 
να κολλήσετε μια συλλογή από 
πολύχρωμα μεταλλικά καπάκια ή 
απλά να αντικαταστήσετε μερικά 
πλακάκια με άλλα, ίδιου μεγέθους 
αλλά διαφορετικού χρώματος.
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