
Με τι και πώς… 
Το βάψιμο παιδικών δωματίων, αλλά και υπνοδωματίων 
γενικότερα, πρέπει να γίνεται πάντα με πιστοποιημένα 
οικολογικά χρώματα, που υπερβαίνουν τα στενά όρια μιας 
απόχρωσης και συμβάλουν στο ευ ζην.

ê Νέο χρώμα και νέο υγιεινό κλίμα χώρου. 
Αυτό το βάψιμο αξίζει διπλά

Δεν υπάρχει γονιός που να μην θέλει το 
καλύτερο για το δωμάτιο του παιδιού του, 
για το δικό του υπνοδωμάτιο αλλά και για 
όλο το σπίτι. Και επειδή όλοι μας θέλουμε 
να ζούμε μέσα σε ένα «υγιεινό» περιβάλ-
λον, χωρίς καυσαέρια, ρύπους και μικρό-
βια, υπάρχουν χρώματα που βάζουν τέ-
λος σε αυτό το «πρόβλημα».
Χρώματα που χάρη στην προηγμένη τε-
χνολογία τους, συμβάλλουν στην εξου-
δετέρωση καυσαερίων και ρύπων που 
υπάρχουν μέσα στο σπίτι (και μπαίνουν 
φυσικά από πόρτες και παράθυρα), συ-
ντελώντας στη δημιουργία μιας πιο υγιει-
νής ατμόσφαιρας μέσα στο σπίτι.
Είναι ιδανικά για το βρεφικό και το παι-
δικό υπνοδωμάτιο και πρέπει να ξέρετε 
πως πλένονται εύκολα και αντέχουν στο 
συχνό πλύσιμο με απορρυπαντικά. Έτσι, 
ακόμα κι αν το «ζωηρό», με την καλλιτε-
χνική φλέβα, παιδί σας ζωγραφίσει πάνω 
στον τοίχο, δεν θα έχετε κανένα πρόβλη-
μα να τον καθαρίσετε. Θα τρίβετε τα μά-
τια σας με το αποτέλεσμα. w

Το παιδικό δωμάτιο πρόκειται να ανακαι-
νιστεί και να βαφτεί σε νέες αποχρώσεις.

Δοκιμάστε τις αποχρώσεις σε ένα 
κομμάτι χαρτί και σχεδιάστε τις διαχω-
ριστικές γραμμές. Μετά οριοθετήστε με 
την χαρτοταινία και βάψτε ένα-ένα τα 
τμήματα.

Το ανακαινισμένο παιδικό δωμάτιο έχει 
αποκτήσει μια φωτεινή, μοντέρνα όψη.
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Καλύψτε πρώτα με ταινία την επάνω 
ακμή των σοβατεπί. Αφήστε την ταινία 
να προεξέχει λίγο προς τα κάτω.

Για το βάψιμο θα χρειαστείτε αυτά τα 
σύνεργα: σκαφάκι χρώματος, μεγάλο και 
μικρό ρολό, πινέλο για τις γωνίες και πανί.

Βρέξιμο
του ρολού

Πριν χρησιμοποιήσετε το ρολό, 
βουτήξτε το στο νερό, ειδικά εάν 
είναι αχρησιμοποίητο. Με περι-
στροφή και τίναγμα (βλέπε εικό-
νες α έως Γ) θα διώξετε το νερό 
που έχει απορροφηθεί, μαζί με τις 
αποκολλημένες ίνες. Έτσι δεν θα 
συναντήσετε αργότερα ίνες στη 
βαμμένη επιφάνεια. Μετά το βάψι-
μο πλύντε πάλι καλά το ρολό μέχρι 
να βγαίνει καθαρό νερό κατά το 
ρολάρισμα, όπως φαίνεται παρα-
κάτω. Στη συνέχεια κρεμάστε το 
ρολό για να στεγνώσει. Ξεπλύνετε 
καλά το πινέλο και τινάξτε το δυ-
νατά για να απομακρυνθεί το νερό.

Στοκάρετε τώρα όλες τις τρύπες. Βρέξτε 
ελαφρά τις μεγαλύτερες τρύπες για να 
«πιάσει» καλύτερα στον σοβά ο στόκος.

Πριν το ξεκίνημα ξεπλύνετε με νερό το 
πινέλο ή το ρολό για να έχετε ομοιόμορφη 
απορρόφηση του χρώματος.

Αφήστε να στεγνώσει παντού ο στόκος 
και μετά τρίψτε τον τοίχο, προσέχοντας 
να ασκείτε παντού ίδια περίπου πίεση.

Πρώτα βάψτε με το πινέλο τις γωνίες των 
τοίχων, τις γωνίες στην οροφή και τις 
άκρες πάνω από το σοβατεπί.

Στη συνέχεια καθαρίστε καλά τον 
τοίχο από τις σκόνες του τριψίματος, 
χρησιμοποιώντας μία βούρτσα.

Για τα τμήματα διαφορετικού χρώματος 
σημαδέψτε τα σημεία αρχής και τέλους 
των διαχωριστικών γραμμών.

Βάψτε με το ρολό δύο 
με τρεις λωρίδες και 
απλώστε το χρώμα 
πρώτα διαγώνια και 
μετά κάθετα, χωρίς να 
το πιέζετε.

Κολλήστε την αρχή της χαρτοταινίας 
και συνεχίστε μέχρι το σημείο τέλους. 
Πιέστε με ένα πανί να κολλήσει καλά.

Το πρώτο τμήμα της επιφάνειας (εδώ κά-
τω δεξιά) έχει οριοθετηθεί με χαρτοταινία. 
Τώρα μπορείτε  να αρχίσετε το βάψιμο.

Σκεπάστε τώρα το δάπεδο με τη 
μεμβράνη. Κολλήστε την κάτω από τη 
λωρίδα  της ταινίας που προεξέχει.

Προτού ξεκινήσετε θα πρέπει να ανακα-
τέψετε πολύ  καλά το χρώμα. Ανακατέψτε 
το τουλάχιστον για ένα με δύο λεπτά.

Τα ούπατ που ίσως υπάρχουν, μπορείτε 
να τα αφαιρέσετε εύκολα αν βιδώσετε 
μια βίδα και την τραβήξετε με την πένσα.
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ΠρΟΕτΟιΜαΣια — κάλυψη και στοκάρισμα

Πριν από το βάψιμο θα πρέπει να προστατέψετε το δάπεδο από 
σταξίματα του  χρώματος. Μην κάνετε οικονομία εκεί που δεν 
πρέπει γιατί θα το πληρώσετε διπλά: η πολύ λεπτή (φθηνότερη) 
μεμβράνη σχίζεται εύκολα και δεν εκπληρώνει τον σκοπό της.

Εναρξη — Βάψιμο γωνιών με πινέλο
και βάψιμο επιφάνειας με το ρολό

Το βάψιμο του κάθε τμήματος γίνεται πάντα με τον ίδιο τρόπο: 
πρώτα βάφετε με το πινέλο τις γωνίες και τις άκρες, μετά βάφετε 
την επιφάνεια με το ρολό. Προχωράτε δουλεύοντας «υγρό πάνω 
σε υγρό» για να αποφύγετε τις ματίσεις.
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Αφού έχετε βάψει το πρώτο τμήμα του 
τοίχου, περιμένετε λίγη ώρα μέχρι να 
στεγνώσει το χρώμα.

& Αν έχετε καλύψει σωστά όλες τις άκρες και τις γωνίες, 
θα προκύψουν όμορφες, ζωηρές διαχωριστικές γραμμές.

$ Μαμά και κόρη καμαρώνουν για το αποτέλεσμα: ζωντανά 
χρώματα και ευχάριστο κλίμα στο παιδικό δωμάτιο.

Καλύψτε το στεγνό χρώμα στις άκρες 
της βαμμένης περιοχής πιέζοντας καλά 
για να μην τρέξει χρώμα από κάτω.

Ακολουθώντας την ίδια σειρά, θα βάψετε 
πρώτα με το πινέλο τις γωνίες και τις 
ακμές στον τοίχο και την οροφή.

Για τις μικρές επιφάνειες, αποδεικνύεται 
πιο πρακτικό ένα μικρό ρολό, που τελικά 
πλένεται και πολύ πιο εύκολα.

Αφαιρέστε την χαρτοταινία αφού στε-
γνώσει πρώτα καλά το χρώμα. Με ένα 
σεσουάρ θα κερδίσετε χρόνο.

Ξεκολλήστε με προσοχή την χαρτοταινία 
και βεβαιωθείτε ότι το χρώμα έχει 
στεγνώσει τελείως.

Καλύψτε τις άκρες της βαμμένης περιο-
χής για να συνεχίσετε, αφού βεβαιωθείτε 
ότι το χρώμα στέγνωσε εντελώς ξεκολ-
λήστε τις ταινίες.

Ακολουθήστε την Kraft Paints στα social media για περισσότερη
έμπνευση και δημιουργία #colorsofgreece #kraftpaintsgreece 
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ΟλΟκληρωΣη — Βάψιμο υπόλοιπων περιοχών

Για να χωρίσετε με χαρτοταινία τις επόμενες περιοχές, 
περιμένετε πρώτα να στεγνώσει τελείως το χρώμα, διαφορετικά 
δεν θα κολλήσει η χαρτοταινία. Προσέξτε μην αφήσετε δαχτυλιές 
πάνω στο φρέσκο χρώμα.

Kraft Master
Πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότη-
τας, με ήπιες φωτοκαταλυτικές 
ιδιότητες. Χάρη στην προηγμένη 
τεχνολογία του, συμβάλλει στην 
μείωση καυσαερίων και ρύπων 
που υπάρχουν μέσα στο σπίτι, συ-
ντελώντας στη δημιουργία μιας 
υγιεινής ατμόσφαιρας μέσα σε 
αυτό. Πλένεται εύκολα και αντέχει 
στο συχνό πλύσιμο με απορρυπα-
ντικά. Λόγω της πολύ χαμηλής του 
γυαλάδας, καλύπτει αποτελεσμα-
τικά τις ατέλειες του τοίχου, προ-
σφέροντας ένα ομοιόμορφο ματ 
φινίρισμα. Το λαμπερό του λευκό 
και οι χιλιάδες ζωντανές αποχρώ-
σεις αντέχουν στο χρόνο και το 
κιτρίνισμα, αναβαθμίζοντας αι-
σθητικά τους χώρους. Ισχυρή αντι-
μικροβιακή δράση, πιστοποιημένη 
από το διεθνώς αναγνωρισμένο ιν-
στιτούτο IMSL.

Kraft Master Eco
Οικολογικό πλαστικό χρώμα. Φιλι-
κό στο χρήστη και το περιβάλλον, 
καθώς είναι πιστοποιημένο από το 
ΑΣΑΟΣ και πληροί τα κριτήρια του 
οικολογικού σήματος Ecolabel της 
Ε.Ε. Δεν περιέχει επικίνδυνες χημι-
κές ουσίες, είναι σχεδόν άοσμο και 
ιδανικό για εσωτερικούς χώρους 
που κατοικούνται. Πλένεται εύκο-
λα και αντέχει στο συχνό πλύσιμο 
με απορρυπαντικά. Λόγω της πολύ 
χαμηλής του γυαλάδας καλύπτει 
αποτελεσματικά τις ατέλειες του 
τοίχου, προσφέροντας ένα ομοιό-
μορφο ματ φινίρισμα, ενώ το λα-
μπερό λευκό και οι χιλιάδες απο-
χρώσεις αντέχουν στο χρόνο και 
στο κιτρίνισμα αναβαθμίζοντας αι-
σθητικά τους χώρους. Δουλεύεται 
εύκολα και απλώνει ομοιόμορφα.

Όχι ξεραμένα 
χρώματα

Αν θελήσετε να κάνετε ενδιάμε-
σα ένα διάλειμμα, τυλίξτε καλά τα 
ρολά και τα πινέλα με μεμβράνη 
τροφίμων. Έτσι θα αποφύγετε το 
στέγνωμα του χρώματος και θα 
γλιτώσετε το πλύσιμο των εργαλεί-
ων πριν από κάθε διάλειμμα. Μετά 
τη διακοπή μπορείτε να συνεχίσετε 
αμέσως το βάψιμο. Αυτό το κόλπο 
«πιάνει» και για χρονικά διαστήμα-
τα τριών έως τεσσάρων ημερών.
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