
Les pintures, independentment de les 
marques, mides i colors les podem 
classificar en dos grans grups:

Preparar tot el necessari abans de 
començar a pintar.

Qualitat de la pintura.

Il·lusió pel que estem fent.

PINTURES ACRÍLIQUES
Les eines, mans i terra es netegen amb 
aigua. Aquestes pintures s’utilitzen princi-
palment en el pintat i decoració de parets.

PINTURES SINTÈTIQUES
La neteja es fa amb aiguarràs o dissol-
vent universal. S’utilitzen per a la de-
coració de superfícies de fusta i super-
fícies metàl·liques en interior i exterior 
d’edificis.

Els resultats que obtinguem dependran bàsi-
cament de:

DISSOLVENT

www.gremideferreteria.org
Si vols més informació

Si tens algun dubte en temes de bricolatge, consulta als 
professionals de les Ferreteries Agremiades de Catalunya

Recorda: Bricolatge és l’estalvi i la
satisfacció de fer-ho tu mateix



Rotllo de paper ondulat, de plàstic 
o diaris vells per a la protecció del 
terra, de les restes de pintura vella 
que caiguin, guix, pols o possible 
degoteig quan estiguem pintant.

Cubeta per pintura plàstica amb 
escorredor de rodets per repartir 
la pintura uniformement i evitar el 
degoteig innecessari. 

Escala d’alumini per facilitar el pin-
tat de les zones més altes.  Per a ús 
domèstic es fabriquen des de 3 a 8 
esglaons.

Seleccionarem la que s’adapti mi-
llor a l’altura de les nostres parets 
i sostres.

Pintura antihumitat, tractament es-
pecial per a parets amb humitat. 

En la mesura del possible hem 
d’eliminar l’origen que produeix 
aquesta humitat (possible fugida 
d’alguna canonada d’aigua pròpia 
o del veí).

Abans d’aplicar cap producte, nete-
jarem la paret adequadament elimi-
nant tota resta de pintura vella o guix 
mort que dificulti l’adherència.

Una orientació sobre els quilos de 
pintura que necessitarem la tenim 
sabent que el rendiment d’una bona 
pintura plàstica és de l’ordre de 10  
metres quadrats de paret per 1 kg. 
de pintura.

La qualitat de la pintura es tradueix 
per la capacitat de cobriment.

Eviteu pintures molt barates, co-
breixen bastant menys, haureu 
d’agafar més quilos i probablement 
us sortirà més car.

Amb tot el necessari a punt, ens 
disposarem a aplicar la pintura.

Espàtula per retirar part de la pintu-
ra vella que pugui estar en mal es-
tat. Aquesta mateixa la utilitzarem 
per aplicar massilla en la restaura-
ció de desperfectes de la paret.

Tac d’esmeril per polir la paret a 
la zona on hem posat la massilla, 
aconseguint que quedi la paret el 
més llisa possible, evitant així, que 
es noti quan estigui pintada.

Massilla plàstica per a reparar les 
irregularitats de la paret; ratllades, 
cops, esquerdes, forats de tacs de 
fixació, etc.

Cinta krepp, per protegir marcs, fi-
nestres, sòcols, mecanismes elèc-
trics, etc.

Ens permet pintar amb seguretat 
les parets i no pintar les zones no 
desitjades. Són cintes amb adhesiu 
suau per facilitar la seva retirada 
quan hem pintat i no deixar empre-
mtes.

Pinzell o brotxa per fer retocs, pin-
tar racons i zones de difícil accés 
amb el rodet.

Rodet de llana o fibra sintètica per a 
superfícies poroses.

Allargador prolongador de rodets 
per facilitar el pintat de les zones 
altes sense necessitat d’escales. 
Normalment són pals telescòpics 
i ens permet ajustar-lo a la nostra 
mida. 

QUÈ NECESSITEM PER  A PINTAR PARETS?

per facilitar el pintat de les zones 
altes sense necessitat d’escales. 
Normalment són pals telescòpics 
i ens permet ajustar-lo a la nostra 
mida. 

MASSILLA
PLÀSTICA


