
MALÍŘSKÝ VÁLEČEK 
Návod k použití

Balení obsahuje:
1ks válečku
1ks 3-dílné kovové násady
1ks odměrky
návod k použití

Pokyny k použití

Popis válečku

Barva
1. Používejte pouze interiérové/exteriérové latexové nebo akrylové typy barev.
2. Pro nejlepší výsledek kupujte pouze kvalitní značkové barvy. Pozorně si přečtěte a vždy 

dodržujte návod výrobce barvy (uvedený na plechovce apod.). Na správném naředění 
používané barvy závisí optimální funkce válečku. Příliš hustá barva může špatně 
prostupovat na povrch válečku, naopak příliš řídká může způsobit její odkapávání při 
jeho používání.

3. Před použitím barvu řádně zamíchejte.
4. Doporučujeme nanést 2 vrstvy nátěru. Před 

nanesením druhé vrstvy vždy vyčkejte, dokud první 
vrstva nátěru zcela neuschne.

Příprava
1. Do dutiny válečku nalejte max. 0,95l barvy (kapacita 

odměrky) - obr. B. Nelejte do válečku více barvy než 
je doporučeno. 

2. Naplněný váleček řádně uzavřete pomocí uzávěru.
3. Vezměte si kus novin nebo papíru a několikrát jej 

válečkem přetřete (cca 2-3 minuty). Takto se barva 
dostane na celý povrch válečku ještě před malováním 
a docílíte tak lepšího výsledného efektu.
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Malování
1. Doporučujeme, abyste se nejprve ujistili, že naplěný váleček není pro Vás příliš těžký 

- pokud ano, odlejte trochu barvy z válečku. Nezapomeňte dutinu válečku opět uzavřít.
2. Pokud malujete strop či vyšší stěny - můžete nastavit rukojeť válečku pomocí 4-dílné 

kovové násady. Všechny díly násady řádně sestavte. 
Nástavec nasaďte na 
rukojeť až na doraz. Během 
malování stav nasazení 
rukojeti pravidelně 
kontrolujte. Násadu držte 
oběma rukama (viz obr. C).

3. Správná pozice osoby 
při malování vyšších prostor je vyobrazena na obr. D. 
(stát byste měli „pod“ válečkem). Při malování vyšších 
prostor vždy stůjte na pevném a bezpečném podkladu 
a dbejte zvýšené opatrnosti. 

4. Při malování na váleček příliš netlačte. 

Tipy
- Pokud si během malování uděláte přestávku - postavte 

váleček rukojetí dolů. 
- Pokud bude Vaše přestávka trvat déle než cca 2 hodiny 

- navlékněte na váleček igelitový sáček a uzavřete jej 
gumičkou - omezíte tak vysušení barvy.

Čištění
• Po použití umyjte váleček v čisté vodě (ve vědru apod.) 

nebo opláchněte pod proudem čisté vody.
• Omyjte všechny díly válečku, které přišly do kontaktu 

s barvou. 
• Nezapomeňte umýt i vnitřní dutinu válečku.
• Poté nechte váleček volně uschnout při pokojové 

teplotě (nepokládejte na topení apod., vlákna válečku 
by se mohla poškodit).

• Pokud chcete váleček rychleji vysušit, přetřete jím několikrát noviny/savý papír.
• Po usušení všech dílů uchovejte všechny díly válečku na suchém a čistém místě.
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Ochrana životního prostředí

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte 
prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, 
což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si 
vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné 
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy 

uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní 
oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. 
Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny 
uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
-  na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů 

podléhajících běžnému opotřebení … ) 
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, 

nevhodným použitím apod.)
-  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, 

nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému 
poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
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