
5 שלבים למטבח חדש

1 ניקוי

כן, מתאים גם לדלת כניסה, שידה וכל רהיט שרק תבחרי!

�

קודם כל מנקים כמה שיותר, רצוי 
להסיר שומנים אם יש. 

שיפוץ רהיטים זה כיף, זה קל וזה חסכוני! 
מישהו  חיפשתי  רק  סוף..  בלי  שידות  ששיפצתי  תקופה  לי  היתה 
שירצה אותן. היכולת לרענן כל רהיט בזמן קצר של עבודה + עלות 

נמוכה, מאפשר לנו לחדש את הבית כל הזמן. שנתחיל?

בשיפוץ רהיט יש לנו שתי דרכים - אחת כוללת שיוף והשניה כוללת 
שכבת יסוד מקשר במקום. כל ההסבר כאן בהדרכה!

2 שיוף או צבע יסוד
אחרי שניקינו, נכין את משטח העבודה לצביעה.

אופציה 1 - שיוף:
את  ונוריד  הרהיט  את  נשייף  חשמלית  מלטשת  בעזרת 
או  בשידה  מאוד  פשוט  זה  שלו.  הראשונה  השכבה 
מטבח  בארון  כשמדובר  בעייתי  יותר  קצת  זה  שולחן, 
מצופה פורמייקה או כסאות עם קימורים וחלקים צרים.

או אם אנחנו סתם מתעצלים לשייף..

במקרים אלו נבחר באופציה 2 - צבע יסוד: 
את צבע היסוד ניישם בשתי שכבות, שימו לב שחשוב 
מנת  על  לשכבה  שכבה  בין  הדרוש  הזמן  את  להמתין 

להגיע לביצוע מושלם. 
אני אוהבת לצבוע עם ספוג או מטלית. תבחרו לכם את 

אביזר הצביעה שהכי נוח לכם. 

הערה קטנה - אם תרצו להוסיף 
קרניזים - הדביקו אותם לאחר 

השיוף או לפני צבע היסוד.

קרניזים עשויים מעץ או גבס.
ניתן לרכוש בחנות לחומרי בניין או 

במחסני עצים ולחתוך בעזרת 
ג‘יגסו או כלי ייעודי 
והדביקו עם סופר 7

 

}



3 צביעה
עכשיו כל הקסם מתרחש.

אני אוהבת לעבוד עם צבע משי של טמבור.
תוכלו לבחור צבעעל בסיס מים או שמן, פחית או ספריי.

לפי מה שנוח לכם ומה שאתם אוהבים.
בחרו צבע מתוך הקטלוג המודפס ולא מהאתר, אמנם עדיין 

יכול להיות שוני בצבע אבל הפער קטן יותר.

היתרון לצבע על בסיס מים - אין לו ריח וקל מאוד לניקוי 
מהרצפה לאחר הצביעה. ובמידה ותרצו לשנות צבע בעוד 

כמה שנים, זה הרבה יותר קל עם צבע מים. צבע מט
היתרון לצבע על בסיס שמן - הוא חזק יותר לאורך זמן. 

צבע מבריק

צביעה בפחית - מגוון האופציות הרבה יותר רחב 
צביעה בספריי - לעיתים יותר קל לצבוע בספריי, במיוחד 
מקומות קטנים ועם הרבה עיטורים, אך יש צורך באימונים.

גם את הצבע ניישם בשתי שכבות או יותר, על פי הצורך 
ומידת האטימות שנרצה להגיע אליה. 

4 לכה
לסיום, ניישם שתי שכבות של לכה.

נבחר לכה לפי הצבע שבחרנו - צבע על בסיס מים > לכה 
על בסיס מים. צבע על בסיס שמן > לכה על בסיס שמן.

ספריי לרוב הוא צבע שמן, יש בודדים גם מים.

הלכה על בסיס שמן - יש לה גוון מעט צהבהב לכן חשוב 
מאוד לצבוע בשכבה דקה מאוד ולשים לב שאין נזילות.

וזהו! סיימנו!
נכון שזה היה פשוט? 

רוצים לשדרג? החליפו ידיות, יש בעלי אקספרס במחי־
רים מצחיקים ותוכלו למצוא במחירים ממש טובים בחנות 

נושא כלים בראש העין.

יש לך שאלה? דברי איתי..
אודיה מסטודיו שובלי

טיפ לעבודה נקייה - שימו ניילון 
מתחת והגביהו את הרהיט שאתם 

צובעים על משהו! שלא יידבק 
לניילון ותצטרכו לבצע תיקונים!

במידה ויש לכן נזילות צבע או 
בועות, שייפו את האזור עם נייר 
שיוף דק וצבעו שנית. תנו לצבע 

?מספיק זמן ייבוש

חשוב מאוד!
עדיף לצבוע יותר שכבות דקות 

!מאשר פחות שכבות עבות!


