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KOLIK M² TENTO CHYTRÝ NÁTĚR POKRYJE?
Nátěr je k dispozici ve dvou baleních, které pokryjí plochu 6 m² 
nebo 2 m². Každé balení je určeno na pokrytí doporučeného 
prostoru. Aplikace nátěru na větší plochu, než která je uvedena 
na balení, se nedoporučuje kvůli snížení účinku a funkčnosti 
této speciální barvy.

KOLIK VRSTEV MUSÍM NA DANOU PLOCHU APLIKOVAT?
Jedna vrstva nátěru je dostačující.  U bílé varianty 
doporučujeme před aplikací chytrého nátěru ještě nanést 
primer (podkladový nátěr).

POTŘEBUJI K APLIKACI NĚJAKÝ SPECIÁLNÍ VÁLEČEK?
Ano, ale tento váleček je součástí balení. 

JAK MOC HLADKÝ MUSÍ POVRCH BÝT?
Chytrá zeď funguje nejlépe na co nejhladším povrchu. Pokud 
je stěna pokrytá nějakou texturou nebo má porézní povrch, 
doporučujeme:

• Použít klasický malířský tmel (např. sádrokartonářská 
stěrka)

• Obrousit plochu dohladka pomocí přiloženého 
brusného bloku

• Nanést primer, který vyplní nerovnosti na daném 
povrchu

• Až poté aplikovat chytrý nátěr 

MUSÍM POUŽÍT PRIMER?
Před aplikací bílého nátěru je nezbytné vždy použít primer. 

Poznámka: běžná emulzní/latexová barva není vhodná tak, jako 
primer

Před aplikací transparentního nátěru doporučujeme použít 
sealer (transparentní impregnanční nátěr) v případě, kdy chcete:

• malovat na nové dřevo nebo kompozitní materiál      
(2 vrstvy transparentního primeru)

• malovat na nový porézní nebo suchý povrch, jako je 
omítka nebo beton (2 vrstvy transparentního primeru)

• malovat na porézní povrchy, jako jsou tapety              
(1 vrstva transparentního primeru)
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UPOZORNĚNÍ:

• Povrch musí být před aplikací nátěru čistý a suchý

• Před použitím primer důkladně promíchejte

• K aplikaci použijte jeden ze dvou válečků přiložených 
v balení

• Po aplikaci důkladně umyjte plastovou vaničku 

• Doba zasychání je 2-4 hodiny

• Primer a sealer můžete zakoupit na našich webových 
stránkách.

MOHU PŘES MAGNETICKÝ NÁTĚR APLIKOVAT CHYTROU 
ZEĎ?
Ano. Pokud je povrch magnetického nátěru kvalitní, pak můžete 
Chytrou zeď bez problému použít. Je-li povrch jiný než bílý, 
doporučujeme před nanesením Chytré zdi aplikovat primer.

MOHU POUŽÍT POUZE ČÁST NÁTĚRU?
Po smíchání musí být výrobek aplikován do 60 minut. Nicméně, 
pokud jste schopni obě plechovky namíchat ve správném 
poměru, pak můžete část balení použít. V tomto případě ale 
budete potřebovat nový váleček.

ZAPÁCHÁ CHYTRÝ NÁTĚR PŘI APLIKACI?
Ne, tento jedinečný nátěr obsahuje 100 % pevných složek, což 
znamená, že produkuje velmi málo zápachu. V každém případě 
ale doporučujeme při aplikaci otevřít okna nebo dveře, aby 
mohl čerstvý vzduch v místnosti cirkulovat. Průhledná varianta 
nátěru má silnější zápach, proto je nutné prostor důkladněji 
větrat.

Chytrá zeď může být proto aplikován v místnosti, kde se 
pracuje nebo doma.

PO JAK DLOUHÉ DOBĚ MOHU NA DANÝ POVRCH PSÁT?
Chytrý nátěr je suchý na dotyk po 5 hodinách a připraven pro 
psaní je 5 dní po aplikaci.

MOHU CHYTROU ZEĎ APLIKOVAT ZA POUŽITÍ STŘÍKACÍ 
PISTOLE?
Ano, ale budete potřebovat stříkací pistoli se systémem HVLP 
(používá pro rozprášení barvy velký objem vzduchu o nízkém 
tlaku).



OBSAH BALENÍ

CO BALENÍ OBSAHUJE?
Každé balení obsahuje: 

• chytrý nátěr skládající se ze dvou plechovek A a B

• váleček

• brusný blok

• rukavice

• hadřík z mikrovlákna

• návod k použití

• průvodce pro koncového uživatele

• samolepka Chytrá zeď

VÁLEČKY MÁM VLASTNÍ – KOLIK STOJÍ POUZE SAMOTNÁ 
BARVA?
Nátěr se prodává pouze ve formě balení, které již válečky 
obsahuje.

MOHU SI KOUPIT POUZE PLECHOVKU CHYTRÉHO 
NÁTĚRU?
Často dostáváme žádosti o koupi pouze samotné barvy. 
Nicméně, důvod, proč dodáváme chytrý nátěr ve formě 
kompletního balení je ten, že tento nátěr musí být aplikován 

během jedné hodiny. Každá aplikace vyžaduje použití válečku, 
držáku a plastové vany na váleček, které jsou po aplikaci již 
dále nepoužitelné. Návod k použití, průvodce pro koncového 
uživatele a samolepky vám po aplikaci jistě přijdou vhod.

KOLIK TAKOVÉ BALENÍ SMART WALL PAINT VÁŽÍ?

• Balení pro plochu 2 m² = 0,9 kg (d = 31 cm, š = 25 cm, 
v = 12,5 cm) 

• Balení pro plochu 6 m² = 1,7 kg (d = 37 cm, š = 25 cm, 
v = 11,5 cm) 



VHODNÉ POVRCHY

LZE NÁTĚR APLIKOVAT NA JAKÝKOLI POVRCH?
Chytrý nátěr může být aplikován na jakýkoli hladký povrch 
– zeď, stůl, atd. Pokud chcete nátěr aplikovat na barevnou 
plochu, doporučujeme před samotnou aplikací použít sealer. 

Některé levnější barvy totiž mohou způsobit nasáknutí nátěru, 
čímž se jeho funkčnost snižuje. Z tohoto důvodu doporučujeme 
před aplikací použití sealeru. 

MOHU NA TAKTO NATŘENÝ POVRCH PROMÍTAT? NEBUDE 
TAM VIDĚT ODRAZ?
Jak potvrzují zkušenosti našich zákazníků, můžete klidně použít 
i pro projekční účely. Pokud však budete potřebovat projektor s 
vysokým rozlišením, promítací plátno bude vhodnějším řešením. 

MOHU NÁTĚR APLIKOVAT NA SKLO?
Ano, pokud chcete aplikovat bílý nátěr, nejprve použijte primer. 
V případě transparentního nátěru můžete barvu aplikovat přímo 
na sklo.

MOHU NÁTĚR APLIKOVAT NA DŘEVO?
Ano, ujistěte se však, že je povrch dostatečně hladký, v případě 
prasklin povrch vyplňte tmelem a před aplikací použijte nejprve 
primer. 

MOHU NÁTĚR APLIKOVAT NA TAPETU?
Ano, pokud chcete aplikovat bílý nátěr, nejprve použijte primer. 
U transparentního nátěru aplikujte sealer pouze v případě, že je 
tapeta vysoce porézní.

MOHU NÁTĚR POUŽÍT NA PODLAHU?
Chytrý nátěr nebyl testován z hlediska odolnosti proti skluzu, 
ale jako u každé podlahy hrozí poškození z důvodu jejího 
častého opotřebení.

Naše záruka se vztahuje pouze na suše mazatelný povrch. 

MOHU POUŽÍT NÁTĚR NA OPRAVU STARÉ TABULE?
Chytrá zeď je pro toto využití ideální. Může být aplikován přímo 
na bílou tabuli bez jakéhokoli použití primeru, stačí pouze, když 
odstraníte stávající skvrny od popisovačů.
V případě černých tabulí doporučujeme očistit povrch vlhkým 
hadříkem, abyste odstranili zbytky křídy, poté na tabuli aplikujte 
primer a nakonec použijte nátěr Chytrá zeď.



DALŠÍ DOTAZY

JAKOU MÁ NÁTĚR ŽIVOTNOST? 
Poskytujeme záruku 10 let.

ČÍM MOHU NA NÁTĚR PSÁT? 
Na nátěr můžete použít jakýkoliv za sucha stíratelný popisovač 
vhodný pro bílé tabule.

CO KDYŽ POUŽIJI PERMANENTNÍ POPISOVAČ? 
Jednoduše jej přepište klasickým popisovačem na bílé tabule a 
setřete.

JAKÝM ZPŮSOBEM MOHU NATŘENÝ POVRCH VYČISTIT? 
Standardním hadříkem z mikrovlákna nebo jakýmkoliv suchým 
hadříkem. 
V případě důkladnějšího vyčištění můžete použít vlhký hadřík 
nebo čistič ve spreji, který je pro tento nátěr nejvhodnější.

JAK MOHU CHYTROU ZEĎ ODSTRANIT A OBNOVIT TAK 
STARÝ POVRCH?
Natřený povrch obruste a aplikujte primer. Nechte zaschnout, a 
poté naneste klasický nátěr.

POKUD SE NÁTĚR ODLOMÍ /ODLEPÍ, MOHU JEJ OPRAVIT? 
MÁM DÍRU VE ZDI, KDE JE APLIKOVÁN CHYTRÝ NÁTĚR - CO 
MÁM DĚLAT? 
Chcete-li opravit odštípnuté místo, obruste jej pomocí brusného 
bloku (součástí balení), poté aplikujte malířský tmel a primer. 
Nechte zaschnout a poté aplikujte novou vrstvu nátěru.

MUSÍM PŘI APLIKACI NOSIT NĚJAKÉ OCHRANNÉ 
PROSTŘEDKY? 
Použijte rukavice, které jsou součástí balení, ochranné brýle 
jsou na uvážení uživatele. Jako u každého malování zajistěte, 
aby byla místnost dobře větrána.

JE NÁTĚR HOŘLAVÝ? 
Nátěr není hořlavý. Tento nátěr má bod vzplanutí nad 70 stupňů 
Celsia.

VYLIL JSEM SI NÁTĚR NA OBLEČENÍ/KOBEREC - CO MÁM 
DĚLAT? 
Až nátěr zaschne, použijte na skvrnu mechanický odstraňovač 
oleje, který je k dispozici v každé prodejně automobilového 
příslušenství.
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