
 

 

MAGNETICKÁ FARBA – EXTRA SILNÁ 

Magnetická farba je nehorľavá. Náter obsahuje častice železa, ktoré priťahujú magnety. 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, aplikujte farbu pri izbovej teplote. Pred aplikáciou 

je potrebné farbu dôkladne premiešať. 

Nerieďte magnetickú farbu s vodou ani s  inou farbou. 

Pre dosiahnutie najlepších možných výsledkov, aplikujte farbu na čo najhladší povrch. 

Pripravte povrch ako pred aplikáciou inej farby. 

Nepravidelný alebo vysoko porézny povrch nebude produkovať požadovaný výsledok. 

Na aplikáciu použite mohérový valček. Farbu nestriekajte. 

Pred nanesením ďalšej vrstvy nechajte náter schnúť 3-4 hodiny. 

Po nanesení jednotlivých vrstiev otestujte povrch a rozhodnite, či sú pre Vás potrebné 

dve alebo tri vrstvy magnetickej farby. 

Účinok magnetickej farby je závislý od hrúbky nanášanej vrstvy a veľkosti a sile 

magnetov. 

Viac vrstiev zvyšuje magnetickú silu. 

Slabé magnety nemusia byť dostatočné. 

Nepoužívajte ťažké magnety. Dve až tri vrstvy magnetickej farby budú dostatočné pre 

bežné flexibilné magnety. 

Magnetickú farbu je možné prekryť ďalším náterom bežnej farby, popisovateľným 

náterom alebo tenkou tapetou 

 

 

 



APLIKÁCIA KROK PO KROKU 

Krok 1 

 

Povrch, na ktorý ste sa rozhodli aplikovať magnetickú farbu by mal byť hladký. 

Neaplikujte farbu na vlhké povrchy ako napr. čerstvú omietku. Rovnako neaplikujte 

farbu vo vlhkom prostredí. 

Označte si natieraný povrch a farbu pred aplikáciou dôkladne premiešajte. 

Nikdy nemiešajte magnetickú farbu s vodou alebo inou farbou. 

Krok 2a 

 

Nanášajte farbu pomocou valčeka v dostatočne hrubej vrstve. Dbajte, aby bola celá 

plocha natretá rovnomerne. 

Krok 2b 

 

Naneste dve alebo viac vrstiev. Platí, že čím viac vrstiev nanesiete, tým bude magnetická 

sila väčšia. Otestujte magnetickú silu povrchu po nanesení druhej vrstvy a prípadne 

aplikujte tretiu vrstvu. Natretý povrch nikdy nebrúste. 



Krok 3 

 

Každú vrstvu nechajte vysušiť cca 4 hodiny. Zabezpečíte tým, že ďalšia vrstva správne 

priľne na podklad. 

Pri nestabilnom podklade použite základný náter na vodnej báze, aby sa zabránilo 

odlupovaniu farby. 

Krok 4a 

 

Po uplynutí 24 hodín, môžete na magnetickú farbu aplikovať akúkoľvek vodou 

riediteľnú farbu. 

Krok 5 

 

Stena je pripravená na použitie. Ak sa neskôr rozhodnete stenu premaľovať inou farbou, 

je predtým potrebné aplikovať najprv vrstvu magnetickej farby. 

 

 

 



ČASTO KLADENÉ OTÁZKY 

1. Je magnetická farba bezpečná na domáce použitie? 

Áno, magnetická farba je bezpečná aj pre deti. Je bezolovnatá a v súlade 

s medzinárodnými požiadavkami v oblasti životného prostredia a predpismi 

Európskej komisie. 

2. Môže magnetická farba narúšať chod môjho počítača, príp. 

kardiostimulátora? 

Nie. Farba samo o sebe nie je magnetická, ale obsahuje častice železa, ktoré 

priťahujú magnety. Môže sa teda bezpečne využívať kdekoľvek bez toho, aby 

narúšala chod výpočtovej techniky či kardiostimulátorov. 

3. Je aplikácia magnetickej farby jednoduchá? 

Áno. Magnetickú farbu je možné aplikovať na akýkoľvek natierateľný hladký 

povrch. Aby boli železné častice rovnomerne rozmiestnené vo farbe, pred 

použitím je ju potrebné dôkladne zamiešať. Doba sušenia jednej vrstvy je 3-4 

hodiny. Odporúčame však počkať 24 hodín, kým nanesiete kryciu vrstvu 

farby alebo tapetu. 

4. Je možné používať akékoľvek druhy magnetov? 

Nie. Príliš slabé alebo ťažké magnety nebudú fungovať správne. Ideálne sú 

ľahké magnety alebo magnety s veľkou plochou. Neodporúčame uchytávať 

veľké stohy poznámok či veľké a ťažké plagáty. 

5. Koľko farby potrebujem? 

Jeden liter farby pokryje 2m² plochy v dvoch ať troch vrstvách. Na dobrý 

magnetický efekt je potrebné aplikovať aspoň dve vrstvy. Viac ako tri vrstvy 

však nie sú potrebné.  

6. Aké farby sú k dispozícií? 

K dispozícií je len jedna farba – stredne sivá. Na magnetický náter však 

môžete aplikovať akúkoľvek inú farbu či tapetu. Upozorňujeme však, že hrubé 

a ťažké tapety znižujú magnetický účinok. 
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