
WAŁEK MALARSKI
Instrukcja obsługi

Zestaw zawiera:
wałek – 1 szt
3 - częściowy metalowy trzonek – 1 szt
dozownik – 1 szt
instrukcja obsługi

Opis działania

Opis wałka

Farby
1. Należy używać wyłącznie farb lateksowych do wnętrz / na zewnątrz  

lub farb akrylowych.
2. W celu osiągnięcia najlepszych wyników należy kupować wyłącznie farby dobrych 

marek. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i przestrzegać zaleceń 
producenta farby (podanych na opakowaniu). Należyte wymieszanie wybranej farby 
wpływa na jakość pracy z wałkiem. Zbyt gęsta farba może źle przedostawać się na 
zewnątrz wałka, zaś zbyt rzadka farba może podczas 
malowania kapać z wałka.

3. Przed użyciem należy dokładnie wymieszać farbę. 
4. Zalecamy nanieść 2 warstwy farby. Przed nałożeniem 

drugiej warstwy należy odczekać do momentu 
wyschnięcia pierwszej warstwy.

Przygotowanie
1. Do otworu wałka wlać maksymalnie 0,95l farby 

(ilość sprawdzić przy pomocy dozownika) – rys. B. 
Nie należy wlewać do wałka więcej farby niż jest 
zalecane.

2. Napełniony wałek dokładnie zamknąć przy pomocy 
zatyczki (o dokładnym zamknięciu świadczą 2 
charakterystyczne dźwięki).

3. Wziąść kawałek gazety lub papieru i kilka razy przejechać po nim wałkiem (około 2-3 
minuty). W ten sposób farba zostanie rozprowadzona po całej powierzchni wałka 
jeszcze przed malowaniem i zapewni lepszy efekt malowania.

Malowanie
1. Zalecamy upewnienie sie, że napełniony wałek nie jest dla Państwa za ciężki – jeśli tak, 

należy odlać trochę farby 
z wałka. Nie zapomnieć 
ponownie zamknąć otworu 
wałka.

2. W przypadku malowania 
sufitu lub wysokich ścian – 
mogą Państwo przedłużyć 
uchwyt przy pomocy 3- częściowego metalowego 
trzonka. Uchwyt wałka założyć na trzonek aż do 
samego końca. Podczas malowania należy kontrolować 
czy trzonek jest dobrze umocowany. Trzonek należy 
trzymać  oburącz. (patrz rys. C).

3. Poprawna pozycja osoby podczas malownia wysokich 
pomieszczeń jest pokazana na rysunku D (stać należy 
pod wałkiem). Malując wysokie pomieszczenia zawsze 
należy stać na równym i bezpiecznym podłożu oraz 
zachować zwiększoną ostrożność.

4. Malując nie należy zbyt mocno naciskać na wałek. 

Porady
 Podczas przerwy w malowaniu wałek postawić 

trzonkiem do dołu.
 Jeśli przerwa w malowaniu trwa dłużej niż 2 godziny 

należy założyć na wałek woreczek igielitowy i zamknąć 
go gumką – takie postępowanie zapobiegnie 
wysychaniu farby.

Czyszczenie
• Po zakończonym malowaniu wałek należy umyć w czystej wodzie (w wiadrze itp).
• Umyć wszystkie części wałka, które miały kontakt z farbą.
• Nie zapomnieć o umyciu środka wałka.
• Umyty wałek pozostawić w temperaturze pokojowej do wyschnięcia (nie kłaść na 

kaloryfer itp., gdyż włókna wałka mogą zostać uszkodzone).
• W przypadku zaistnienia potrzeby szybszego wysuszenia wałka należy przetrzeć go 

gazetą / bibułą.
• Po wysuszeniu wszystkich części wałek schować w suchym i czystym miejscu.

Dystrybucja: TV PRODUCTS sp. z o. o.    Importer do UE:  TV PRODUCTS s. r. o.
Kraj pochodzenia: Chiny
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