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Jeżeli chcemy nadać trybunom stadionu ciekawego wyglądu możemy
je pomalować. Trzeba jednak uważać, gdyż nieodpowiednie
malowanie potrafi zepsuć efekt ciężkiej pracy. Najlepiej wyglądają
trybuny o jednej brawie np. czerwonej. Odradzam malowanie
trudnych wzorów np. mozajek tak jak na Stadionie Narodowym czy
stadionie Legii.
1 etap Budowa trybun stadionu

2 etap Szlifowanie
Szlifowanie jest to bardzo ważny etap malowania trybun. Od niego
zależy efekt końcowy. Potrzebny nam będzie papier ścierny o różnej
gradacji ziaren ściernych.
W tym poradniku zastosujemy
trójstopniowe szlifowanie, papierem ściernym o gradacji 80, 120, 230
które wydaje się być wystarczające. Zaczynamy od papieru o
najmniejszej gradacji stopniowo ją zwiększając. Podczas szlifowania
nie należy zbytnio się przejmować tym, że zbyt mocno zetrzemy
warstwę zapałek. Etap ten kończymy w momencie uzyskania idealnie
gładkiej powierzchni bez żadnych widocznych wgłębień i dziurek.
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3 etap Maskowanie
Po wyszlifowaniu trybun przyszedł czas na zamaskowanie tych części
których nie chcemy pomalować. Będą nimi wejścia na trybuny.
Możemy wykorzystać np. papierową taśmę samoprzylepną. Trzeba
wyciąć paski pamiętając aby każdy był takiej samej grubości. Dzięki
temu sektory będą tej samej wielkości.

Maskowanie wejść na sektory
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Przy malowaniu Emirates Stadium zastosowałem taśmę izolacyjną
żółto-zieloną. Miałem już wytyczone paski o jednakowej grubości i
nie musiałem ich rysować. Maskowanie należy wykonać starannie
gdyż w innym wypadku farba może dostać się tam gdzie nie chcemy.
Po przyklejeniu paska taśmy należy dokładnie docisnąć go do trybuny
aby pod niego nie dostała się farba.
4 etap Malowanie
Teraz przyszedł czas na malowanie trybun stadionu. Czym to zrobić?
Najlepiej nadają się farby plakatowe ponieważ są tanie, łatwo
dostępne i łatwe w użyciu.

Takich farb używam

Przy malowaniu należy pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze trzeba
uzyskać odpowiednią konsystencję farby nie za rzadka ani za gęsta.
Powinna łatwo rozprowadzać się po trybunie. Po drugie musimy
malować w jednym kierunku albo w poziomie albo w pionie. Jeżeli
kolor jest blady należy nałożyć drugą warstwę farby. Suszenie farby
możemy przyspieszyć suszarką do włosów. Należy bardzo dobrze
wysuszyć farbę tak aby podczas odklejenia taśmy maskującej nie
naruszyć farby.
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Po malowaniu

5 etap Lakierowanie
Ostatnim do wykonania zadaniem jest lakierowanie. Zabezpieczy ono
farbę na trybunie przed blednięciem i odpadaniem oraz nada trybunom
eleganckiego wyglądu. Jest tylko jeden problem. Farby plakatowe są
rozpuszczalne w wodzie innych cieczach. Chcąc polakierować
trybuny lakierem w formie płynnej, rozmażemy co dopiero
pomalowane sektory. Jak temu zapobiec? Należy użyć lakieru w
sprayu. Ja używam poniższego. Kilka uwag co do lakierowania.
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- Należy lakierować w dobrze wietrzonych pomieszczeniach (
stanowczo nie robić tego w pokoju)
- Nie należy się spieszyć. Najlepszy efekt uzyskamy stosując kilka
cieńszych warstw niż jedną grubą.
- Sprayu nie należy trzymać zbyt blisko trybun gdyż powstaną zacieki.
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