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festéket válasszak?

Hétvégi házunk belsõ festését tervezzük. A ház belülrõl gipszkarton-szigeteléssel borított,
keleti fala hegyoldalba épült, ezért a házban mindig magas a páratartalom. Olyan festéket
keresünk, amely jól szellõzik, nedvességbíró, ellenáll a penészedésnek, és a lehetõ legkevésbé allergén. Ugyanezen okokból elkövettük azt a hibát, hogy lemeszeltük a gipszkartont, de a mész peregni kezdett. Eltávolítható a mész, vagy újra kell gipszkartonoznunk?

Varga-Melcher Anikó, Nyergesújfalu
A Tikkurila termékpalettáját áttekintve a legtökéletesebb megoldás a Finngard szilikát festék, illetve
annak alapozója lenne, de mivel gipszkarton rendszerrel (fõleg, ha zöld impregnált kartonnal) van
dolgunk, sajnos a jó tulajdonságait – a 100 százalék pára-, illetve légáteresztõ képességét – ezen a
felületen nem tudja kamatoztatni. Ebben az esetben az alábbi rétegrendet javasoljuk: elsõ lépésként az
összes mészfelületet el kell távolítani (kaparással, csiszolással). Ezután a felületi hibák javítása, glettelése, csiszolása, portalanítása következzen, majd használjunk Feelings univerzális alapozót (egy, illetve
két rétegben, akár színezve). Fedõrétegként Feeling Extra Durable (két rétegben, akár színre keverve),
penészgátló adalékanyagot is tartalmazó festékkel dolgozzunk. Mivel latex festékrõl van szó, a lég-,
illetve páraáteresztõ képessége nagyon alacsony, ezért a megfelelõ szellõztetésrõl nem csak a festés
során, hanem utána is, folyamatosan gondoskodni kell.



Bödõ Attila szakmai trainer, Tikkurila Kft. Háztartási Festék Üzletág
www.tikkurila.hu, ügyfélszolgálat: 06/40 200 701

csal ádi fészek , négy személyre
Terveink szerint lakásunk két kisebb hálószobájában gyermekeink kapnának saját birodalmat, a
legnagyobb helyiséget pedig mi, szülõk birtokolnánk. Itt egy dolgozósarkot is kialakítanánk. A nem
túl nagy fürdõszobába kádat szeretnénk elhelyezni. A legnagyobb problémám a konyhával van: kis
helyen praktikus berendezést szeretnék, mivel a napjaim nagyrésze itt zajlik. A hûtõ, a mosógatógép
és a többi konyhai gépet is itt képzelem el, és egy átadópultnak is örülnénk. Az étkezõben egy kisebb
családi összejövetel alkalmával is nyolc-tíz fõ gyûlik össze.
Albert Emõke, e-mail

Lakásukban komolyabb átalakítás nélkül is kialakíthatók az
elképzelt helyiségek. Annak érdekében, hogy a lakás intim zónáját (fürdôszoba és hálószobák) komfortosabbá tegyük, a fürdôszobában – amennyiben a lakás gépészeti adottságai lehetôvé
teszik – javaslom egy plusz vécé kialakítását. Ha nem lehetséges,
úgy a vécé helyén, a bejárat bal oldalán elhelyezhetô zuhanytálca. Több gyártó kínál a zuhanyozáshoz is megfelelô fürdôkádat,
így üveg/plexi panellel elválasztva a kád megoldás lehet a szülôk
és a babák számára is. A hálószobában kialakítható a dolgozósarok – erre kétféle tervet készítettem. Célszerû és esztétikus lehet
az ágyat és a dolgozósarkot eltolható lapfüggönyökkel „leválasztani”. Térnövelô és praktikus okokból az elôszoba és a belsô közlekedô ajtaját megszüntettem. A konyhát L alakban alakíthatjuk
ki, beépített gépekkel és alsó-felsô bútorozással megfelelôen
(ki)használható. A kamrára tolóajtó felszerelését javaslom, és
amennyiben a gépészeti kialakítás lehetôvé teszi, a mosógépet is
ebben a helyiségben helyezném el. A család számára szükséges
tárolóhely kialakításához a falra szerelt bútorok jó lehetôséget
jelentek, mivel megfelelô elrendezésben a térérzetet is jótékonyan befolyásolják.

Szabó-Vedress Krisztina okleveles lakberendezõ
30/339 3400, cristalinteriors@gmail.com, www.cristalinteriors.hu
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