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Kako sanirati 
problematicne stene?



S pleskanjem

energije

Pleskanje je eden od najenostavnejših načinov,  
ki vodi do novega izgleda  doma. Lepe stene 
bodo vašemu prostoru dale novo energijo in s 
pomočjo priljubljenih barv tudi vam novo di-
menzijo dobrega počutja. 

Pleskanje je opravilo, ki ga zmore vsak, če se le 
malo potrudi. Za osnovno pleskanje ne potre-
bujete posebnih spretnosti. Pomemben je  le 

občutek za natančnost in lastna kreativnost. 

Vplivi barv so subtilni in izjemni. Kakšno barvo 
boste izbrali je odvisno od vzdušja, ki ga želite 
ustvariti, namenu prostora, vašega stila ter žel-
ja. Pri kombiniranju barv morate upoštevati tudi 
barve pohištva in drugih dodatkov. Usklajenost 
barv bo dala vašemu domu prav poseben čar. 

do sveze

da s prostim očesom lahko zaznamo vsaj 
2000 različnih odtenkov, celotno sliko prostora 
pa nam ustvarijo kombinacije različnih barv. 
Okoli 87 % vseh čutnih vtisov dobivamo preko 
barvnega sveta.

ALI STE VEDELI ...
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Barve predstavljajo pomemben del šole Feng 
Shuia. Z Barvami lahko usmerjate energijo (či) in 
tudi blagodejno spreminjate energijo posameznih 
prostorov stanovanja.

Osnova za izbiro barv je harmonična uporaba 
petih osnovnih elementov (ogenj, kovina, zemlja, 
les in voda) in njihov krožni cikel (slika 1). Vsak od 
teh elementov ima lastne barve, ki v povezavi z 
elementom, ustvarjajo in širijo či energijo.

Ko se odločate, da boste stene pobarvali z neko 
barvo, morate najprej analizirati vse dejavnike, ki 
so prisotni v tem prostoru in ugotoviti, h kateremu 
elementu sodijo. Šele potem lahko določite 
barve, ki bodo harmonično povezovale prisotne 
elemente v celoto.

Za izbiro barve je pomembno na katerem nivoju 
je prostor, ki ga želite pobarvati. Stanovanje v 
kleti zahteva poseben pristop, ker je klet preveč 
“prizemljena”. V takšnem okolju lahko postanete 
depresivni, zato se morate v tem primeru izogibati 
zemeljskim barvam (oker in rjavi odtenki). Za kletne 

Kako po Feng Shui pobarvati stene?

prostore temne barve nikakor niso primerne, 
prav tako tudi ne modra, ki še dodatno zniža 
temperaturo za približno 2 stopinji. Priporoča pa 
se zelena barva.

Najbolj optimalno področje po Feng Shuiju je 
pritličje. Če imate stanovanje v višjih nadstropjih 
pa morate uporabiti obratno logiko kot pri 
kletnih prostorih, saj se lahko zgodi, da postanete 
premalo »prizemljeni«. Za stanovanja v višjih legah 
je najbolje, da uporabite bolj zemeljske odtenke, 
oblogo iz opeke ali pa kamenja. V tem primeru 
uporabo zelene barve odsvetujemo.

Zelo pomemben dejavnik pri izboru barv je tudi 
lega vašega stanovanja. Ni vseeno, ali se vaše 
stanovanje nahaja v vzhodnem, južnem, zahodnem 
ali pa v severnem, severovzhodnem oziroma 
severozahodnem delu stavbe. V stanovanjih kjer je 
več sonca priporočamo, da uporabite bolj hladne 
barve: spomladansko zelena, modra, svetlo modra. 
V stanovanjih kjer je sonca manj, pa bolje delujejo 
toplejše barve, kot so drap, oker, sončno rumena, 
oranžna in rdeča.
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Kaj morate
storiti pred

pleskanjem?

Okna, vrata in tla morate dobro zaščititi s folijo, 
zaščitnim trakom in filcem. Na mestih, kjer je veliko 
direktnega sonca predlagamo, da uporabite 
zaščitni UV odporen  lepilni trak. V primeru, 
da  imate v stanovanju parket je priporočljiva 
zaščita s filcem, ki ima na eni strani folijo. Stran s 
filcem mora biti obrnjena na parket, saj se tako tla 
zaščiti pred praskami. Prednost folije je tudi ta, da 

vso vlago in morebitno razlito tekočino zadrži na 
površini. Robove položene folije  zlepite skupaj. 
S tem preprečite  spotikanje,  trganje,  prodor 
prahu ali tekočine na tla. Priporočljivo je, da s 
sten odstranite tudi stikala in vtičnice. Če vam je 
elektrika tuja pa jih lahko le odvijete in vse skupaj 
ovijete v PVC folijo, da jih ne zamažete.

Priprava in zaščita prostora
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Zaščitni lepilni trakovi

IZBERITE

Zaščitna folija in filci

IZBERITE



Brusni papirji

Priprava stene
Pred pleskanjem priporočamo, da  pometete ali 
posesate prah s sten. Lahko pa stene tudi rahlo 
navlažite in s tem odstranite vse prašne delce. 

Če je stena preveč umazana, vi pa nameravate 
uporabljati blage odtenke, potem svetujemo, da 
uporabite brusni papir in najbolj kritična mesta 
blago prebrusite, samo toliko, da se odstranijo 
najhujše nečistoče. Ostalo bo prekrila barva. 

Izravnalna masa
Zelo pomembno je, da ustrezno pripravite 
podlago in prostor. Po potrebi  stene pred 
beljenjem  zgladite in zravnajte. Kadar  so 
stene poškodovane in se barva lušči, površino 
postrgajte že pred nanosom pred namaza oz. 
emulzije. Najprej z zidarsko lopatico odstranite 
vse slabo oprijete in odstopajoče dele. Razpoke 
in večje luknje zapolnite z gipsom ali kitom, čez 
to položite bandažirni trak ali mrežico in čez še 
enkrat povlecite s pripravljeno maso.  Manjše 
luknje pa samo zamažite z gipsom ali kitom.

Pri pleskanju poskusite doseči čim 
boljši učinek že s prvim nanosom, zato 
priporočamo, da pred tem steno premažete s 
pred namazom oz. primerno emulzijo. S tem 
boste zagotovili enakomerno vpijanje barve 
na steni. Stene po pleskanju tako ne bodo 
lisaste in bodo imele dober oprijem barve.

Osnovni premaz

POMEMBNO!

Priprava podlage
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Pleskarsko orodje

IZBERITE

Finalne mase in 
bandažirni trakovi

IZBERITE

Osnovni premazi

IZBERITE



izberete
pravo

barvo?

Izbira barvne kombinacije bo vsekakor vplivala 
na vašo energijo, počutje in občutke, ki jih želite 
ustvariti v prostoru. Hitro se lahko zgodi, da bo vaš 
prostor pretemen ali preživahen ali celo monoton. 

S primernimi barvami lahko ustvarimo prijetno 
bivalno okolje, paziti in upoštevati pa moramo 
tudi na to, da se bodo barve sten ujemale tako s 
pohištvom kot tudi z obliko in lego prostora.

Skrbno izbrane barve in odtenki bodo popestrili 
bivalno okolje in vplivali na kakovost življenja. 
Priporočamo, da dobro razmislite tudi, kakšen tip 
barve je najbolj primeren za posamezni prostor, 
da bo vzdrževanje in morebitno čiščenje madežev 
čimbolj enostavno. Za otroške sobe, hodnike in 
kuhinje so bolj primerne pralne barve.

Na katera vprašanja morate 
odgovoriti, ko izbirate barvo?
• Za kakšen prostor jo izbirate?

• Kakšna je naravna svetloba v prostoru?

• Kako je prostor opremljen 
 (barva pohištva, stil ...)?

• Kakšne barve so v sosednjih prostorih?

• Kakšna čustva imate do prostora,  
 katerega stene želite pobarvati?

• Ali je podlaga dobro pripravljena  
 na barvanje?

• Kakšne so vaše osebne  
 preference glede barv?

 Kako 

POMEMBNO!
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Za veliko ljudi je izbira barv težka odločitev. Lepa 
barvna kombinacija bo vaše stanovanje precej 
polepšala, nasprotno pa ga bo lahko ob nepravih 
kombinacijah tudi skazila. Barve v vaših prostorih 
morate torej prilagoditi tipu prostora. Za vsak 
prostor dejansko obstajajo neke priporočljive 
barve in barvne kombinacije, ki vsekakor vplivajo 
tudi na vaše počutje. Odvisno od tega ali želite, 
da vas barve stimulirajo ali pomirijo.

Kombinacije barv v osnovi delimo na:

Najboljša pomoč pri izbiranju barv je barvni 
krog, ki vam pokaže katere barve in barvne 
kombinacije gredo skupaj in katere ne.

Kako pravilno izbrati barvo  
glede na barvni krog?

Usklajene barve

Za to skupino je značilno, da uporabimo barve 
kot si sicer sledijo v razvrstitvi na barvnem krogu. 
Najbolj se ujemajo tiste barve, ki so si sosednje. 
Skupaj gresta na primer modra in zelena, nikakor 
pa ne gresta skupaj zelena in rdeča.

Kontrastne barve

S komplementarnimi odtenki (to so barve, ki si na 
barvnem krogu ležijo nasproti) boste v vaš dom 
vnesli igro, živahnost, zabavo. Težava pri takšnih 
kombinacijah barv pa je, da se jih lahko dokaj 
hitro naveličate.

Harmonične barve

To je kombinacija iste barve v različnih odtenkih. 
Prostor na ta način pridobi posebno eleganco.

zmešamo
za vas

Ob nakupu barve v 
Merkurjevem centru  
vam brezplačno zmešamo 
odtenek barve po vašem 
izboru iz predlagane barvne 
palete. 

> Izberite želeni odtenek  
 in opazujte hitro mešanje 
> velja ob nakupu notranjih ali fasadnih  
 barv, barv za les ali kovino ter  
 ob nakupu niansiranih ometov

VEČ
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Zidne barve

IZBERITE



Barve, ki oddajajo vonj

Želite prostoru poleg nove preobleke dodati 
še prijetno svežino? Zidne barve, ki imajo v 
svoji sestavi mikroinkapsulirane dišave, počasi 
sproščajo in oddajajo dolgo trajajoč vonj. Nanos 
takšne barve poteka enako kot nanos klasičnih 
zidnih barv. 

Specialne barve
Barve za problematične površine

Trg ponuja širok nabor različnih notranjih zidnih 
barv, ki omogočajo preprosto pleskanje tudi za 
problematične površine. Mednje štejemo barve 
za zaviranje nezaželenih madežev in plesni, za 
ustvarjanje zaščitnega filma na zidovih ter barve 
namenjene za močno obremenjene površine. Vse 
zgoraj naštete barve je možno dobiti v številnih 
barvnih odtenkih.  Več o barvah za problematične 
površine lahko preberete v poglavju o 
problematičnih stenah na strani 20.

Navadne barve
Navadne zidne barve se uporabljajo za dekorativno 
zaščito stropov in sten tako v stanovanjskih kot tudi 
v poslovnih zgradbah. Tovrstne barve zagotavljajo 
dobro pokrivnost in enostavno nanašanje na 
površine. Njihova sestava nudi popolnoma gladko 
strukturo površine po nanosu barve na steno ali 
strop. 

Na kaj morate biti pozorni, 
ko kupujete notranjo zidno barvo? 

Na pokrivnost, pralnost, paroprepustnost, 
vsebnost hlapnih snovi (HOS) in sijaj.

Pralne barve
Kaj hitro se zgodi, da se na novo prepleskane 
stene ponesreči umažejo, predvsem če imate 
doma majhne otroke ali hišne ljubljenčke. V tem 
primeru so odlična izbira pralne barve. Njihova 
sestava zagotavlja enostavno čiščenje madežev 
s pomočjo mokre krpe. Pri tem se stenska barva 
ohrani in ni nevarnosti, da bi zbledela. S pralnimi 
barvami se izognete prepogostemu pleskanju, 
stene pa vedno ohranjate sveže in čiste.

Ste izbrali barvo, ki se jo lahko  
briše z vlažno krpo? 

Umazanije ne čistite vsaj dva tedna ali raje  
cel mesec, da se barva zares “zatrdi” in 
postane primerna za brisanje.

Vrste zidnih barv

Apnena barva

Apnena barva ima visoko vsebnost gašenega 
apna, zaradi česar ima na prebarvane površine 
zelo dober dezinfekcijski učinek. Takšna barva ima 
tako visoko poroznost in visoko paroprepustnost. 
Uporablja se za zaščito stanovanjskih površin v 
prostorih s stalno bolj vlažnim zrakom. 

Apnena barva zaradi svoje alkalnosti torej 
preprečuje nastajanje novih plesni. V kolikor pa 
želite stene prebarvati v barvnem odtenku, potem 
apneni barvi dodajte zemeljski ali mineralni 
pigment v prahu. 

10

Apnena barva
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Jedilnica - harmoničnost
Kar velja pri izbiri barv za dnevno sobo velja 
načelno tudi za jedilnico. Prepleskate jo lahko z 
rahlo sijajno barvo. Poseben izgled boste dosegli 
tudi z uporabo zrnatih barv. Takšne barve pa niso 
primerne za čiščenje.

Dnevna soba - drznost
V dnevni sobi ste lahko veliko bolj drzni, tu lahko 
uporabite močnejše in energičnejše barve, 
kot so različni odtenki rdeče in oranžne. Paziti 
morate le, da močnih tonov ne bo preveč, zato 
priporočamo, da jih kombinirate z mirnejšimi 
in pastelnimi odtenki. Za dnevne prostore je 
primerna tako satenasta barva, kot tudi zrnasta 
barva (s strukturo jajčne lupine), ki sicer prostoru 
daje bogat videz, ni pa primerna za čiščenje.

Otroška soba - ustvarjalnost
Pri izbiri barv v otroški sobi sta pomembna starost 
in spol otroka. Tudi na dojenčke vplivajo barve. 
Otroško sobo barvamo ponavadi štirikrat, najprej 
za dojenčka, potem za predšolskega otroka, 
nato za prvošolca in na koncu za najstnika. Zelo 
močne barve niso primerne, ker so premočen 
spodbujevalnik. Izogibajte se rdeči ali močni 
rumeni barvi, temnim in turobnim barvam 
(vnašajo neugoden občutek). Priporočamo, 
da uporabite pastelne barve.  Ne pozabite, da 
sončne barve osvetlijo prostor, bela barva pa 
ga tudi optično poveča. Za deklico je primerna 
rožnata, saj je pomirjujoča in topla barva, za 
fantka pa modra.

Garaža, stropi
Priporočamo se uporabo klasičnih zidnih barv, ki 
skrijejo manjše nepravilnosti, a  niso primerne za 
čiščenje. Lahko uporabite tudi apneno barvo.

Pomembno je, da pri izbiri zidnih barv upoštevate dinamiko in namembnost prostorov. Za prostore, 
ki so bolj izpostavljeni umazaniji uporabite pralne barve. 

Kuhinja - uravnoteženost
V kuhinji se kuha in že to daje prostoru energijo. 
Pomembno je, da vanjo ne vnašate še dodatnih 
močnih barv, npr. rdeče. Kuhinjo lahko umirite z 
odtenkom rumene barve, saj ta predstavlja opti-
mizem, kreativnost in intelektualnost. Priporoča-
mo polmat barvo, ki je pralna in dolgo obstojna ter 
zato odporna na madeže, maščobo in vlago.

Kopalnica - sprostitev
Je prostor intime, kjer se sprostite in tudi umirite. 
Za kopalnico priporočamo nežno zeleno in svetlo 
modro. Prva pomiri, druga pa sprosti. Pika na i so 
v kopalnici razni kopalniški dodatki, ki pa naj bojo 
čimbolj živih barv. Podobno kot za kuhinjo tudi 
za kopalnico priporočamo polmat pralno barvo, 
s katere boste enostavneje očistili madeže in 
odvečno vlago.

Hodnik - svetloba
Hodnik je prostor v stanovanju, kjer je skoraj 
vedno premalo svetlobe, zato v njem predlagamo 
svetle barve kot npr. bela, bež, rumenkasto bela 
ali rumena. Hodnik je prostor, ki dopušča večjo 
barvno igrivost. Uporabite lahko tudi barve z 
večjim sijajem. Vsekakor pa morajo biti pralne in 
čimbolj odporne na umazanijo.

Spalnica - umirjenost
Je prostor namenjen za počivanje. Zato tu 
priporočamo nežno zeleno, rahlo rumeno ali 
modro barvo. Ogenj v spalnico pa lahko prinesejo 
oranžni ali rdeči dodatki. Primerni so različni 
odtenki satenastih zidnih barv z rahlim sijajem, ki 
so ravno tako pralne in odporne na navzemanje 
umazanije. Pomembno je, da ustvarite prijetno, 
pomirjujoče ozračje, v katerem se boste spočili in 
prepustili prijetnim občutkom.

Izbira barve glede na prostor
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Pobarvajte stene s pravo barvo
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Izbira ustreznega tipa barve za stene vašega stanovanja zahteva kar nekaj znanja. Pri tem morate 
upoštevati tudi trenutno stanje, lokacijo, namembnost in dogajanje v prostoru. Preverite v spodnji 
tabeli katera vrsta barve najbolj ustreza vašim željam in potrebam.

Iščete barvo, ki ...

… vsebuje učinkovito zaščito 
proti plesni?

JUPOL Citro

JUB Amikol

SPEKTRA Classic 
bela + zaščita pred 
plesnijo

… je visokoprekrivna in jo lahko 
niansirate v več kot 10.000 odtenkih?

JUPOL Gold SPEKTRA Extra

… je pokrivna že v enem nanosu? JUPOL Brilliant

… je visokoprekrivna in paroprepustna, 
odporna na suho drgnjenje in jo kupi 
kar sedem od desetih potrošnikov?

JUPOL Classic SPEKTRA Classic 
bela

… je visokoprekrivna, v že 
pripravljenih modnih odtenkih?

JUPOL Trend SPEKTRA Sytle

… je pridobila certifikat za okolju 
prijazno barvo?

JUPOL Classic

JUPOL Junior

SPEKTRA Classic

SPEKTRA Fresh&Easy

SPEKTRA Extra

… blokira madeže nikotina, kave, 
vina, vodnih barvic, olja …?

JUPOL Block
SPEKTRA 
antinikotinska 
barva
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Iščete barvo, ki ...

… jo odlikuje 10-krat večja odpornost na 
mehanske poškodbe barvnega filma in 
10-krat večja pralnost glede na običajne 
notranje zidne barve?

JUPOL Strong SPEKTRA Premium 

… bo v prostor sproščala prijetne in 
sveže dišave?

SPEKTRA Fresh&Easy

… je primerna za osebe nagnjene k 
alergijskim težavam?

JUPOL Bio Silicate

… je toplotno izolacijska in bo dala ob 
dotiku občutek topline? JUPOL Thermo SPEKTRA Termo Top

… ima gladek film, srednje visok lesk, 
je enostavna za nanašanje in visoko 
odporna na mokro drgnjenje?

JUPOL Latex Saten

JUPOL Latex matt
SPEKTRA Latex

… vsebuje magnetni oprijem za 
enostavno pritrjevanje posterjev, risb in 
drugih predmetov direktno na stenske 
površine?

SPEKTRA Magnetic



Pomembno je, da izberete prave barve, torej tiste, ki pozitivno vplivajo na vaše počutje, razpoloženje, 
mišljenje, doživljanje in delovanje, zato jih skrbno izberite in v pravi kombinaciji vključite v svoj intimni 
svet. 

 Rdeča barva 
Rdeča barva je barva optimizma, aktivnosti 
in vitalnosti, optimizma, vročine, gibanja in 
strastnega življenja. To je izrazna barva, barva 
strasti, povezana je  s polnostjo življenja, 
pogumom, žrtvovanjem, z ljubeznijo in močnimi 
strastnimi dejanji. Zelo močno spodbuja 
intelektualni razvoj in aktivnost. Rdeča je 
hiperaktivna barva. Zaradi močne izraznosti je 
pri uporabi rdeče v prostoru potrebna zmernost. 

 Oranžna barva 

Oranžna barva kar poka od življenja in veselja, saj 
je mešanica rdeče (toplota) in rumene (življenje). 
Simbolizira delavnost in kreativnost, pa tudi 
veselje zrelost in rast. Oranžna barva je zelo 
priljubljena barva, je žareča, topla, barva sonca in 
ognja. Je manj agresivna in temperamentna kot 
rdeča barva. Oranžna barva deluje kot čustveni 
stimulator, saj je vesela, prijetna in zelo dobra pri 
premagovanju utrujenosti. 

 Rumena barva 
Rumena barva poživlja, aktivira in osvobaja. 
Je barva sonca, svetlobe in optimizma. Zanjo 
je značilno, da ohranja budnost in spodbuja 
koncentracijo, simbolizira kreativno ustvarjalnost 
in modrost. Pri človeku spodbuja motoriko, njena 
pomembna lastnost pa je komunikativnost. 
Prisotnost rumene barve ima v stanovanju zelo 
pozitiven učinek na počutje. 

 Zelena barva
Zelena je barva narave in zdravja, predstavlja 
pa  harmonijo. Na pogled je zelo prijetna in 
nevtralna barva, zato je priporočljivo, da se 
k njej kombinira še ostale barve. Pogosto je 
uporabljena v kopalnici ali spalnici. Zelena barva 
pomirja in sprošča. Je znamenje uravnoteženosti.

 Modra barva
Modra je barva harmonije in miru ter kot 
takšna deluje zelo sproščujoče. Simbolika 
modrine: modrost, inteligentnost , neskončnost, 
globinskost, plemenitost, estetika, nežnost, 
mistika, natančnost, zanesljivost, naklonjenost. 
Opazovanje modre barve pomirja centralno 
živčevje človeka, omogoča pa tudi dobro 
koncentracijo. Prosojna modra optično prostor 
poveča. 

 Vijolična barva
Vijolična barva je barva domišljije, je 
ekstravagantna in izžareva neomejenost. 
Simbolizira razkošnost in skrivnostnost. 
Najpogostejša vijolična odtenka sta lila (vijolična 
in bela, pomeni potrpežljivost, trpljenje), in 
purple (je barva kraljev, pomeni ošabnost, 
ceremonialnost). Vijolično barvo je vedno 
potrebno jemati z rahlim zadržkom in pravo 
mero.

Pomen in vpliv barv na človeka
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 Bela barva
Bela barva večini ljudi vzbuja pozitivne reakcije. 
V kombinaciji z modro barvo deluje zelo hladno. 
Prednost belega stanovanja je, da je zelo svetlo, na 
pogled prostorno, vendar se je potrebno zavedati, 
da veliko beline izgleda tudi pusto in sterilno, zato 
priporočamo, da bele stene krasijo okraski, pos-
likave, slike … S tem se razbije monotonost, detaj-
lom pa se doda še večji poudarek. 

INTENZIVNE BARVE: V kolikor boste izbrali 
močne in intenzivnejše barve boste morali biti 
pri pleskanju še posebej pazljivi, enakomerni 
in hitri, saj se vam v nasprotnem primeru na 
steni pojavijo svetli in temni odtenki barve. 
Tistim manj spretnejšim priporočamo, da se v 
tem primeru močnejših odtenkov obrnejo po 
pomoč k strokovnjakom.

POMEMBNO!

Kaj pomeni znak Ecolabel?

Okoljska marjetica je znak Evropske unije za varstvo okolja in zagotavlja, 
da imajo izdelki in storitve v primerjavi z istovrstnimi izdelki, manjše 
negativne vplive na okolje. Za pridobitev certifikata okoljske marjetice 
morajo izdelki in storitve izpolnjevati visoke okoljske standarde in visoka 
merila glede uporabnosti. 

NAROČITE SE na posvet

Bi radi osvežili vaš dom in prebarvali stene? 
Če še nimate ideje, kakšne barve bi uporabili, 
vam svetujemo, da najprej prebrskate med 
ponudbo barv in se posvetujete pri Merkurjevih 
svetovalcih glede ustrezne barve.

Izvedba del
Merkurjevi mojstri bodo poskrbeli za celovito 
in strokovno izvedbo, ki lahko zajema:
• svetovanje in načrtovanje • ogled in izmere na 
objektu • dobavo izdelkov • zaščito tal in drugih 
predmetov • pleskanje sten • odvoz odpadnega 
materiala na deponijo • primopredajo po 
natančnem pregledu izvedenih del.

Termin izvedbe prilagodimo vam.  
Prenovo opravimo v dogovorjenem roku.

Od ideje do  
prepleskane stene



Ker morate prostor zračiti je priporočljivo, da be-
lite in barvate v času, ko v ozračju ni preveč vlage 
in nizkih temperatur. S tem boste prihranili na 
času sušenja. 

Barvo morate pred uporabo dobro premešati 
in pripraviti po navodilih proizvajalca. Navodi-

pravilno
prepleskati

steno?

Kako 

Zakaj je pleskanje priporočljivo v zimskih dneh?
Prvič, v suhem vremenu se barva suši hitreje, kar pomeni, da je stena suha in soba ponovno v 
uporabi že v nekaj urah. Drugič, nizko sonce, skupaj s snegom, ustvarja svetlo atmosfero, ki prav 
vsak kotiček vašega prostora napolni s svetlobo. Barvo boste tako lažje enakomerno nanesli in 
hitro odpravili vse možne napake.

Zakaj prepih ni dobrodošel pri pleskanju?
Za pleskanje je najprimernejša nižja sobna temperatura brez močnega prepiha, da se barva 
enakomerno suši. V primeru prepiha je sušenje neenakomerno in se na steni lahko pojavijo 
različni odtenki barve.

ALI STE VEDELI ...
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la morajo biti na vsaki embalaži. Vedno morate 
nanesti vsaj dva nanosa barve. Prvi sloj je lahko 
malo bolj redek, drugi pa naj bo gostejši. Pri zelo 
umazani steni ali novogradnjah so včasih potreb-
ni tudi trije nanosi.



Pleskanje robov
Pred barvanjem z valjčkom najprej s čopičem 
prebarvajte vse robove, stike med steno in 
stropom ter okrog težje dostopnih mest. V barvo 
pomočite tretjino ščetin na čopiču. Vzemite čopič 
iz barve in s ščetinami nežno potrkajte (ne brišite!) 
ob rob posode z barvo. Barva je v tem primeru 
lahko malo redkejša kot barva za nanašanje z 
valjčkom. Ne sme pa kapljati z njega, ko ga boste 
premaknili proti steni. 

S čopičem najprej pobarvajte robove sten in 
stropov. Začnite barvati od robov proti sredini 
oz. navzven. Barvajte v dolgih potezah. Najprej 
potegnite z roko navzgor, da spustite barvo, nato 
navzdol, da jo še bolj pritisnete na steno, ter še 
enkrat navzgor, da zakrijete sledove čopiča. 

Če nanos ni enakomeren, poskusite odvečno 
barvo s čopiča odstraniti, denimo s potegom po 
pleskarski mrežici. V primeru, da vam na steno 
kapne kakšna kapljica barve jo takoj pobrišite, saj 
bo v nasprotnem primeru na steni vidna. 

Pleskanje stropa
Ko zaključite z robovi nadaljujte s pleskanjem 
stropa. Barvo nanesete najprej vodoravno, nato 
pa še navpično. Pri barvanju stropa priporočamo, 
da na valjček nataknete nastavljiv podaljšek, saj 
lahko z njim barvate strop brez lestve. Vedno 
prepleskajte celo steno (ali strop) naenkrat. 
Pleskati morate čim hitreje, tako da je barva na 
stičnih mestih še mokra in se sprime. Tako se 
boste izognili črtam oz. vidnim robovom med 
plastmi nanosov. Pri pleskanju z valjčkom nujno 
uporabljajte pleskarsko mrežico za enakomerno 
razporeditev barve po valjčku.

Pleskanje stene
Barvanje sten začnite od enega kota postopno 
proti drugemu in ne kar malo tu malo tam. Z 
barvanjem začnite okoli oken, nato od enega 
kota postopno proti drugemu. Pleskarski valjček 
(ko ga pomočite v barvo), vedno potegnite po 
mrežici za odcejanje, da se bo barva enakomerno 
razporedila po celotnem valjčku. Površino 
pleskajte v obliki črke W v velikosti meter krat 
meter. 

S prvimi  potegi barvo nanesite na steno, z 
naslednjimi  pa jo enakomerno razporedite. S 
tem vzorcem nadaljujte, dokler nanos barve ni 
več enakomeren, nato valjček znova potopite 
v barvo, ga zapeljite po mrežici in nadaljujte z 
opisanim postopkom. Vsak nov del površine 
morate začeti barvati tako, da se prekriva z že 
pobarvanim. Tako na steni ne bo vidnih črt 
pleskanja. Če nameravate na steno nanesti več 
nanosov barve, počakajte, da se nanešena barva 
pred novim nanosom posuši. 

Z novo odprto barvo nikoli ne barvajte sredine stene, saj se lahko zgodi, da odtenek ne bo enak. 

POMEMBNO!

Pravilno pleskanje

17

Pleskarske 
lestve

IZBERITE



Za uspešno pleskanje stanovanja ni pomembna le priprava površine in izbira barve, temveč so 
pomembne tudi pleskarska orodja. Čopiči in valjčki so nepogrešljivi pripomočki pri pleskanju. Kakšne 
izbrati pa je odvisno od strukture površine za pleskanje in njene velikosti.

Čopič
Če se odločate za barvanje s čopičem potem 
posegajte po tistih, ki imajo naravne ščetine. 
Umetna vlakna kaj hitro na steni puščajo dlake. 
Čopiči so primerni za barvanje manjših površin, 
efektnih reliefnih površin in barvanje detajlov. 

Valjček
Za grobe stene priporočamo valjčke, ki so bolj 
kosmati in tako barva lažje zapolni luknjice, za 
gladke stene pa uporabite penaste valjčke iz 
segmentirane pene. Na pogled delujejo kot 
klasični valjčki, le da imajo na površini majhne 
razpoke, ki zagotavljajo bolj natančno prileganje 
neravni površini.  

Posoda
Pri uporabi manjših količin barv vam svetujemo, 
da uporabite posebne posode, s katerimi boste z 
valjčkom zelo enostavno povaljali po barvi.

Zaščitna obleka
Za pleskanje uporabite stara oblačila, 
ki jih ne potrebujete več za vsakodnevno 
uporabo. Najboljša zaščita pa 
je kombinezon. V kolikor nimate 
primerne obleke, vam 
svetujemo, da kupite 
kombinezon za »enkratno« 
uporabo.

Pripomočki za pleskanje
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Pribor za pleskanje

IZBERITE

IZBERITE

Kombinezoni

Čopiči

IZBERITE

Pleskarski valjčki

IZBERITE



Zaščitni lepilni trak
Pomembno je, da uporabite kakovostni zaščitni 
lepilni trak katerega elastičnost lepljive zmesi 
zagotavlja dobro prileganje ob pritisku na 
površino. Sočasno pa mora biti dovolj močna, da 
nudi dolgotrajno uporabo. V kolikor na površino, 
ki jo želite zaščititi sije sonce vam priporočamo, 
da uporabite UV obstojen zaščitni lepilni trak.

Kvalitetni zaščitni trak se pri odstranitvi ne sme 
trgati, na zaščiteni površini pa prav tako ne sme 
biti njegovih sledi. Pri večji grobosti površine 
mora biti tudi lepljiva plast traku debelejša oz. 
močnejša.

Za vse zaščitne lepilne trakove je značilno, da se 
s časom moč lepljenja povečuje. Tako najdaljši 
čas uporabe določenega izdelka pomeni čas, 
po katerem je izdelek mogoče odstraniti brez 
težav. V kolikor se najdaljši čas prekorači, se 
poveča možnost za poškodbe površine pri 
odstranjevanju traku. Izdelki imajo po navadi 

Pred uporabo valjčke in čopiče za nekaj ur namočite v toplo vodo in nato posušite na zraku. Šele 
zatem bodo pripomočki pripravljeni za beljenje. 

POMEMBNO!

označen čas uporabe. 

Lepilni trak naj se odstrani takoj, ko je barva na otip 
suha. Vsekakor pa preden je barva popolnoma 
suha! Priporočamo, da čimprej odstranite tudi 
lepilni trak s pohištva, saj se lahko zgodi, da se 
lepilo zasuši na podlago. V tem primeru, boste za 
njegovo odstranitev morali uporabti acetona.

Želite v svojem domu ustvariti povsem unikaten 
prostor, ki bo s svojim videzom očaral vse? To 
lahko dosežete z dekorativnimi tehnikami, ki 
bodo vašemu domu  vdahnili svojevrsten pečat. 
Z njimi lahko na zidnih površinah pričarate 
žlahten videz, ki bo v vašem domu poskrbel 
za posebno razpoloženje in izjemne učinke. V 
prostor vnesejo tudi živahnost in razgibanost, 
poleg tega z različnimi vzorci in tehnikami 
nanosa barve preprosto prikrijete tudi manjše 
nepravilnosti na površini in stene hkrati zaščitite.

Za dekoriranje sten se uporabljajo različni 
materiali – od premazov, kitov in gelov, ki se 
oblikujejo s slikarskimi lopaticami in gladilkami, 

Dekorativne tehnike pleskanja
do barv, ki se nanašajo s čopiči, dekorirnimi valjčki 
z vzorcem oziroma reliefom ali gobicami, ter 
stenskih lakov. Tehnike dekoriranja se razlikujejo 
tudi po zahtevnosti – preprostejše so primerne 
celo za začetnike, medtem ko je zahtevnejše bolje 
prepustiti mojstrom, ki imajo »kilometrino«, saj je 
za nanos potrebne veliko spretnosti, predvsem 
pa dobro poznavanje materialov.

Omislite si lahko unikaten videz reliefne usnjene 
površine, videz skorje lesa, strukturo lubja javorja, 
videz naravnega kamna, ki na zidni površini s 
posebnim dekorativnim učinkom, poudarja lesk 
marmorja, videz betona in še mnogo drugih 
naravnih materialov.
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Zaščitni lepilni 
trakovi

IZBERITE



Ugoden nakup izdelkov
Izbrane izdelke vam v primeru storitve 
pleskanja:
• obračunamo po nižji 9,5-% davčni stopnji,
• lahko dostavimo tudi na dom,
• lahko ponudimo z nakupom na obroke.

Garantiramo
• hitro in zanesljivo izvedbo del
• individualno obravnavo
• strokovno vgradnjo oz. montažo preko
 preverjenih in visoko kvalificiranih 
 Merkurjevih mojstrov
• garancijo na izdelke (skladno s predpisi 
 proizvajalcev)
• garancijo na izvedena dela

GARANTIRA

G A R A N T I R A

NAROČITE SE na posvet

Vse kar želite oprati je priporočljivo, da to storite 
čimprej, še predenj se barva do konca posuši. 
Ostanke barve na oblačilih izperite z vodo in 
tkanino nežno podrgnite med rokami. Trdovratne 
madeže lahko tudi namočite z alkoholom in 
spraskate s tkanine. Pri takem odstranjevanju 
madežev morate paziti, da ne poškodujete 
tkanine. Svežo barvo iz oken,  tal ali pohištva 
enostavno obrišete s krpo, posušeno barvo pa 
spraskate s topim delom noža. 

Čopiče z barvo na vodni osnovi enostavno 
izperete z vročo vodo. Oljno barvo s čopičev pa 
lahko odstranite s parafinskimi topili. Nato jih 
operete še z milnico in splaknete pod vodo. 

Tudi valjček in mrežico morate dobro oprati. 
Mrežico je najbolje, skrtačiti  s sirkovo krtačo in 
sprati pod vodo. Valjček in čopič pa operite  s 
toplim curkom vode. Le dobro opran čopič, 
valjček, posodo in mrežico boste naslednjič spet 
lahko uporabili za pleskanje. 

Čiščenje prostora in orodja



Garantiramo
• hitro in zanesljivo izvedbo del
• individualno obravnavo
• strokovno vgradnjo oz. montažo preko
 preverjenih in visoko kvalificiranih 
 Merkurjevih mojstrov
• garancijo na izdelke (skladno s predpisi 
 proizvajalcev)
• garancijo na izvedena dela

Orodje in oprema
• čopič različnih širin 
• pleskarski valjček mali 
• pleskarski valjček veliki 
• posoda za pripravo barve 
•  mrežica za odcejanje 
• pleskarski lepilni trak 
• lestev 
• izvijač 
• pleskarska lopatica 
• brusni papir 
• električni mešalnik 
• olfa nož 
• pištola za akrilno maso 
• omelo

Oprema
• zaščitna obleka (kombinezon) 
• rokavice 
• kapa 
• zaščitni filc 
• zaščitna folija ali papir 
• papir v roli

Materiali
• barva 
• emulzija 
• akrilna masa

Seznam orodja in potrebščin 
za vsakega mojstra

V spletnem centru Merkur nudimo kupcem vse informacije, ki jih potrebujejo za učinkovito odločanje o 
nakupu. Izbrane izdelke lahko pripeljemo na dom ali jih kupec enostavno rezervira in prevzame v enem od 
izbranih trgovskih centrov, ki nudijo to storitev. Spletni center Merkur vam omogoča spletno nakupovanje 
kjerkoli in kadarkoli.

Spletni center 
Merkur >>



Sanacija sten po poplavah

sanirati

stene?

Kako 
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Razkuževanje površin notranjih sten
Po umiku vode je priporočljivo, da se stene 
ročno očistijo z mešanico tople vode ter blagega 
detergenta , ki se uporablja pri pomivanju 
posode. Ko se stene temeljito posušijo, sledi 
razkuževanje njihovih površin. Pri tem bodite 
pozorni na mesta, kjer se je pojavila zidna plesen. 
Ta del očistite z mokro krpo ali krtačo in odstranite 
vse sledi plesni.

problematicne

Za poslopja, ki so bila v času poplav na udaru, je 
po umiku vode potrebna ustrezna sanacija. Ta 
uporabnikom zagotavlja kakovostno bivanje v 
prostorih, brez razvoja škodljivih bakterij, plesni 
in drugih nevšečnosti. 

Več o postopku sanacije sten po poplavah si lahko 
preberete v nasvetu Sanacija sten po poplavah.

SANACIJA STEN PO POPLAVAH

PREBERITE nasvet



Preprečevanje nastajanja visoke  
vlažnosti in plesni
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Imate v vašem domu težave s plesnijo? Se v 
prostorih zadržuje nezaželena vlaga? Ne veste, 
kje bi lahko tičal razlog za nastanek vlage in 
plesni? Domovi so velikokrat precej zaprti in jim 
primanjkuje prostega pretoka zraka. Takšni domovi 
so učinkoviti pri porabi energije, vendar se lahko v 
njih pojavlja povečana vlažnost in nastanek plesni. 

Ko opazite nabiranje vlage, je potrebno čimprej 
odkriti razloge zanjo in jo odpraviti, sicer lahko 
pride do nastanka plesni, ki slabo vpliva na vaše 
zdravje in kvaliteto bivanja. Najpogostejši vzroki za 

nastanek vlage in razvoja plesni so:

• nezadostna izsušitev zidov,
• prehitra vselitev v objekt,
• nezadostno prezračevanje prostorov,
• prenizka temperatura v prostoru,
• napake pri gradnji, toplotni most, zamakanje.

Zakaj pride do prekomerne vlage v prostoru in 
razvoja plesni ter kakšni so ukrepi za preprečitev 
nastajanja plesni preberite v našem nasvetu 
Preprečevanje nastajanja visoke vlažnosti in plesni.

PREPREČEVANJE NASTAJANJA VISOKE VLAŽNOSTI IN PLESNI

PREBERITE nasvet

Kliknite na gumb ali pojdite na rečenostorjeno.si 
in si oglejte video posnetek.

VIDEO posnetek



Bodite v času s trendi ter dodajte stanovanju nov val svežine že z majhnimi posegi v prostor. Odločite 
se za nove barve, ki bodo krasile stene vašega domovanja. Preverite katere so trenutno aktualne barve 
in kaj najbolj vplivne znamke narekujejo za modne smernice v interierju. 

Več lahko preberete v našem nasvetu.

aktualni
Kakšni so

stenskih barv?

TRENDI IN IZBIRA BARV V PROSTORU

PREBERITE nasvet
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trendi
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