Lista materiałów na zamalowanie:

□

Farba fasadowa (w kolorze elewacji, lub biała, do której dokupimy odpowiednie barwniki).

Dobór właściwej farby jest kluczowy i powinien być skonsultowany z właścicielem budynku. Najlepiej
skonsultować wybór również z doświadczoną osobą, na przykład sprzedawcą w sklepie z materiałami.

□

Powłoka antygraffiti – po zamalowaniu graffiti i wyschnięciu farby warto jest zabezpieczyć

ścianę specjalną powłoką: jeżeli ktoś na niej coś ponownie napisze – wystarczy wtedy po prostu zmyć
gorącą wodą.

□

Wałki - odpowiednie do wybranej farby, oraz tekstury powierzchni. Najlepiej zapytać o radę w

sklepie z materiałami, lub poczytać artykuły w internecie, np. takie, jak ten:
http://blachbud.pl/porady/33-jakich-wakow-malarskich-uywac.html

□

Pędzle - najlepiej zakupić pędzle różnej wielkości, by później użyć ich zarówno do lepszego

zamalowania napisów, jak i do malowania miejsc trudniej dostępnych dla wałka.

□•

Kuwety malarskie - wielkości odpowiadającej wałkom lub większe. Można używać kilkukrotnie

tych samych, pamiętając, że po każdym użyciu należy je umyć. Można też zakupić kuwety jednorazowe
i wyrzucić po zamalowaniu.

□

Mieszadło do farb - każda farba powinna być pomieszana przed użyciem. Można do tego użyć

wiertarki, wkrętarki, lub zrobić do ręcznie.

□

Wiaderko, lub pojemnik do przelania farby. Może się przydać przy dodawaniu barwnika,

albo gdy trzeba będzie część farby przenieść w inne miejsce zamalowania.

□
□

Folia malarska - do zabezpieczenia terenu pod ścianą przed zabrudzeniem farbą.
Taśma malarska - przyda się do przytwierdzenia folii. Może być też użyta, by stworzyć granicę

zamalowania.

□

Kombinezony malarskie i ochraniacze na buty - koniecznie trzeba założyć robocze ubranie,

ale warto mieć ze sobą również odzież ochronną, zwłaszcza, że najczęściej jeden kombinezon może być
użyty kilkukrotnie. Można również kupić zwykłe płaszcze przeciwdeszczowe.

□
□
□

Rękawiczki - można kupić zarówno lateksowe, jak i ogrodnicze.
Worki na śmieci - przydadzą się, by sprawnie uprzątnąć po zamalowaniu
Woda niegazowana - przyda się zarówno do rozcieńczenia farby, usunięcia farby z ubrania,

jak i do umycia rąk i narzędzi malarskich. Pamiętajcie, że w miejscu zamalowywania nie zawsze będzie
dostęp do bieżącej wody!

□
□

Ręczniki papierowe lub szmatki - do czynności porządkowych.
Rozpuszczalnik - jeśli farba, której używacie nie da się rozcieńczyć i usunąć wodą.

Lista zakupów została sporządzona i sprawdzona podczas realizacji projektu „Zmaluj to! Mowie nienawiści mówimy nie. Kraków
przeciwko antysemityzmowi”, który był realizowany przez Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej w ramach programu
Obywatele dla demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

