
Cum îþi zugrãveºti singur
faþada casei

Modalitãþile în care îþi poþi re-
nova ºi amenaja locuinþa sunt
aproape inepuizabile ºi la fel ºi
ideile tale, doar þi se pare tot tim-
pul cã parcã ar mai fi ceva de fã-
cut prin casã, indiferent cã este
vorba despre interior sau exterior.
Dincolo de alegerea stilului ºi a
culorilor, provocarea constã, însã,
în alegerea materialelor potrivite,
din sumedenia celor existente pe
piaþã astãzi, mai ales dacã te ho-
tãrãºti sã nu apelezi la ajutorul
unui profesionist.

La fel ca atunci când întâlneºti
pe cineva pentru prima datã,
aspectul exterior al locuinþei tale
va fi întotdeauna observat de toþi
ceilalþi ºi va influenþa, într-o foarte
mare mãsurã, peisajul din jur,
astfel cã trebuie sã ai grijã ca aces-
ta sã fie mereu pus la punct. În
plus, pe lângã beneficiile de natu-
rã esteticã, zugrãvirea pereþilor
sporeºte ºi gradul de igienizare a
clãdirii respective, indiferent cã
vorbim de exterior sau interior,
fiind chiar recomandat ca, odatã
la câþiva ani, sã zugrãveºti toþi pe-
reþii. Culorile pe care le alegi pen-
tru exteriorul casei tale trebuie sã
punã în valoare arhitectura aces-
teia ºi, bineînþeles, sã fie pe gustul
tãu.

Cu o oarecare îndemânare ºi cu
rãbdare, oricare dintre noi poate
face asta fãrã ajutorul unui profe-
sionist, însã trebuie sã alegi
nuanþa ºi materialele pe care le
vei folosi, în funcþie de câþiva fac-
tori, precum zona în care locu-
ieºti, ºi clima de acolo, arhitectu-
ra, precum ºi rezistenþa în timp a
materialelor (orice tencuialã sau
vopsea poate arãta bine pe mo-

ment, însã odatã cu trecerea tim-
pului ºi fiind tot mai expusã in-
temperiilor, faþada poate cãpãta
un aspect neplãcut sau tern,
dacã materialele nu sunt de cali-
tate), iar consultanþii de la Ade-
plast te pot ajuta sã le alegi pe
cele care sã corespundã cerinþe-
lor tale.

Spre exemplu, înainte de a apli-
ca o vopsea pentru exterior pe fa-
þada casei tale, trebuie în primul
rând sã observi cu atenþie dacã
pereþii necesitã reparaþii sau nu,
pentru a ºti care sunt materialele
de care ai nevoie. Faþada trebuie
curãþatã, iar colþurile deteriorate

ori eventualele fisuri ºi imperfec-
þiuni trebuie remediate.

Urmãtorul pas este sã aplici o
soluþie de curãþare a pereþilor,
pentru ca suprafaþa sã nu conþi-
nã impuritãþi, iar rezultatul final
sã nu prezinte imperfecþiuni, ur-
mând ca vopseaua premium de
exterior Aeria cu PorusX sã îþi
asigure o foarte bunã protecþie
a faþadei locuinþei tale, fiind re-
zistentã la razele UV ºi la intem-
perii.

De asemenea, ea se aplicã uºor,
are o aderenþã mare, culori strãlu-
citoare (disponibile în peste 1000
de nuanþe în acord cu paletarul
de culori Color Fashion), are un
grad ridicat de lavabilitate ºi hi-
drofobicitate ridicatã, astfel cã va
asigura un aspect fãrã cusur pen-
tru mult timp, mai ales dacã este
aplicatã pe o suprafaþã tratatã

anterior cu Aeria Amorsã cu
impregnare ridicatã.

Deºi nu este recomandat, se
poate folosi ºi grund-ul înainte de
stratul de vopsea, pentru ca su-
prafaþa sã nu fie doar aspectuoa-
sã, ci ºi protejatã corespunzãtor.
Specialiºtii recomandã însã ca
grundul sã fie folosit doar înainte
de tencuielile decorative. Grun-
dul trebuie ales în funcþie de
nuanþa în care va fi aplicatã ten-
cuiala, cu atenþie sporitã ca pig-
menþii folosiþi la colorare sã fie re-
zistenþi la UV ºi intemperii.

Dar despre tencuieli decorative
ºi despre aplicarea lor, vorbim cu
urmãtoarea ocazie.
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Grundul trebuie ales în funcþie de nuanþa în care va fi aplicatã
tencuiala, cu atenþie sporitã ca pigmenþii folosiþi la colorare sã fie

rezistenþi la UV ºi intemperii.

Faþada trebuie curãþatã, iar colþurile
deteriorate ori eventualele fisuri ºi
imperfecþiuni trebuie remediate.


