MKKP SEGÍTŐ OKOSÍTÓ ÉS SZÉPÍTŐ DOKUMENTUMOK

PAD FELÚJÍTÁS
_______________________________________
Mi a célja?
Varázsoljuk szebbé, látványosabbá a lakókörnyezetünket!

Az MKKP finanszíroz, technikai segítséget ad és toboroz – a kivitelezés a helyiek
büszkesége.

Pad felújítás a gyakorlatban
A padokat az állapotuktól függően két kategóriába sorolhatjuk:
1. a lécek jó állapotban vannak, de csúnyák, így csak csiszolni-festeni kell őket.
2. a lécek korhadtak, cserére szorulnak.

1. Először nézzük azt az esetet, amikor jó állapotban
vannak a lécek

Mennyi passzivista szükséges egy pad felújításhoz?
Kettő feltétlenül, de jó, ha van egy harmadik, aki a végén kibontja a sört, és
fölhangosítjai a blútuszos hangszórót.

Milyen eszközökre lesz szükségetek?
A pad festéséhez
● közepesen durva csiszolóvászonra
● egy- vagy többféle színű zománcfestékre (oldószeres: négyszín-festésre is jó,
de lassabban szárad; vízbázisú: négyszín-festéshez nem elég tartós, cserébe
gyorsan szárad). Egy padhoz elég ha a legkisebb kiszerelést szerzed majd be.
● színenként egy darab, csomagban kapható festőszettre: 10 cm körüli (teddy)
henger (jobb, ha kicsit bolyhos), festéktálca, hengerszár
● nagy ecsetre
● hígítóra valamint egy 2-3 decis vödörre
● pár rongydarabra
● egy táblára (egy A4-es lap is megteszi) „Frissen festve” felirattal

A minták felfestéséhez:
● festék spray-re 3-4 színben
● cap-ekre (magyarul: fújókakupakok) a festék spray-re, ami nincs beszáradva
(!)
● stencilekre vagy kézzel ügyesen festő passzivistára

Mennyibe kerülnek az eszközök?
Semennyibe, az MKKP háttéroligarchája állják a cechet!
!!!!

Bevásárlás előtt légyszi töltsd ki EZT a rövid nyomtatványt. ! ! ! !

Miután megkaptad a visszajelzése az MKKP központtól, a legegyszerűbb,
ha egy helyi barkácsboltban megvesztek minden hozzávalót (a pénzt kérheted előre,
vagy utólag) és számlát kérsz erre a címre:
Savköpő Menyét Alapítvány
adószám: 19038924-1-42
cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 26/B. 3. em. 1..

Projektap-kitöltési útmutató
Projekt címe – pl: pad felújítása Apácatornán
Mit fogunk csinálni? – padot felújítani
Helyszín – közterület neve, ahol a járdaszakasz található
Időpont és időtartam – pl.: 2021.09.06., kb 1-3 óra
Mit kell beszerezni – csiszolóvászon, festőhenger csomag, festék, hígító
Ennek becsült összege – 2-féle festék és 3-4 festék spray esetén kb. 15 ezer. Ha
léceket is cserélsz, akkor kb. +8 ezer
Hogyan finanszírozzuk a beszerzést? – itt választhatod az „Előre kéred a pénzt”
vagy a „Jó lesz utólag” opciót. (az oda-vissza utalások elkerülése érdekében,
előnyösebb az utólagos kifizetés)
Bankszámla adatok – ahová utalhatjuk a számla összegét

Előkészületek
1. Találj egy padot. A legjobb, ha forgalmas helyen van a javításra szoruló
ülőalkalmatosság.
2. Tűzz ki egy dátumot és időpontot. Érdemes elkerülni az esős időt, úgyhogy
nézz rá az időjárás-előrejelzésre.
3. Készíts egy eseményt „Városfelújító nap” néven a helyi FB-oldalon, és ezt
oszd meg a helyi Facebook-csoportban is, hogy mindenki csatlakozhasson, aki
szeretne.
4. Érdemes egy héttel korábban meghirdetni, hogy tudjanak tervezni vele a
többiek.
5. Ha ezekkel megvagy, nincs más dolgod, mint beszerezni az eszközöket.

1. Pad festés a gyakorlatban
Festés
1. A pad felületét először csiszoljátok le. Nem kell tükörsimára, csak annyira,
hogy lejöjjön az amúgy is lepergő festék.
2. A nagy ecsettel távolítsátok el a port a padról.
3. A hengerekkel fessétek le a padot, ha szükséges, száradás után vigyetek fel
még egy réteget.
4. Ha a betonra csöppent vagy folyt a festék, hígítós ronggyal mielőbb töröljétek
fel. A hengereket pedig mossátok át a vödörben higítóval.
5. Miután megszáradt a pad (25 fok felett a vízbázisú 15 perc alatt, az
oldószeres 1 óra alatt), a stencilek segítségével, vagy szabadkézi rajzban
ügyes passzivistával fessétek rá a mintákat. (Bővebben a következő pontban.)
Hideg időben lassabban szárad mindkét típusú festék, ilyenkor keverj hozzá
száradásgyorsítót (festékboltban kapható).

Stencilezés
1. Ha megszáradt a festék, a legkülönfélébb mintákat festhetitek a padra –
stencillel ez pár mozdulat. Fontos, hogy mielőtt a padot festitek próbáljátok ki
kartonlapon, hogy szép legyen a minta. Stencil csomagot kérhettek a
pártközpontból. Válassz a stencil csomagok közül innen és tölts ki egy
nyomtatványt amiben jelzed a stencil csomag nevét (útmutató a leírás végén).
Készíthettek magatok is egyedi mintákat. A Google-keresőbe írjátok be a
„stencil” szót és azt, amit festeni szeretnétek (pl. „stencil+róka”), és máris
választhattok a találatok közül. Nyomtassátok ki sima papírra, majd egy
kartonlapra helyezve vágjátok ki. A kartont többször is használhatjátok.
2. Festék spray tetszés szerint választhatsz a bazistore.hu oldalról ajánlott az
MTN 94 márkájú. https://www.bazisstore.hu/kategoria/festekszorok
3. Helyezd a padra a stencilt, és egyik kezeddel szorítsd a felületre.
A festék spray-t 90 fokos szögben tartva, kb. 20 cm magasságból, a kezedet
folyamatosan mozgatva fújd. A cap-et ne nyomjuk le teljesen. Jó, ha előtte
teszteled egy kartonlapon.
4. Ha elkészültetek, a cap-et vedd le a spray-ről és fújd át, hogy ne száradjon
be.
5. Ha elkészült, bontsatok egy sört a munka örömére.
6. Ha sörözés közben felügyelitek a frissen festett padot, elkerülhető, hogy
valaki ráüljön, amíg meg nem száradt. Persze, az is jó, ha kihelyeztek egy
„frissen festve” táblát.

2. A lécek korhadtak, hiányosak, cserére szorulnak
A legtöbbet azzal tehetsz a közösségért, ha olyan padot újítasz fel, ami már
használhatatlan állapotban van.

1. A korábbiakban leírtakhoz képest nem kell sokkal többet tenned, csak lemérni
a pad léceit: magasság, szélesség, mélység, és lemérni a rögzítő csavarok
(általában kapupántcsavar) hosszát és átmérőjét.
2. Ha ez megvan, egy helyi faanyag-kereskedésből rendeld meg a léceket.
Tökéletesen megfelel a legolcsóbb, fenyőből készült alapanyag is.
A csavarokat beszerezheted a festékekkel együtt egy nagyobb
barkácsboltban, pl. Obiban vagy a Praktikerben.
3. A léceket, még mielőtt a helyszínre viszed, csiszold simára. Illetve az éleit
kerekítsd le csiszológéppel/kézi csiszolással, hogy kényelmes legyen rajta
ülni.
4. A lécek festését is elvégezheted otthon, így a kész elemeket már csak fel kell
szerelned a helyszínen. És bonthatod a sört.
5. Általában a rossz állapotú padoknál a csavarok rozsdásak, szorulnak.
Az eltávolításban segíthet a WD40, ha nem lazul, jöhet az akkus flex.
Ha neked nincs ilyened, kérj segítséget a helyi jelölt jelölttől vagy
koordinátortól.
6. A képen látható pad esetében a léceket eltávolítottuk, a két oldalán lévő vas
tartóelemeket drótkefével lecsiszoltuk, és zöld festékkel átfújtuk.
A végeredmény magáért beszél :)

Utómunka
1. A maradék festéket, spray-ket, hengereket, ecseteket tisztítsátok meg, és
tegyétek el későbbre.
2. A városfelújítás alatt készített képeknek/videóknak csinálj egy drive-mappát
ITT.
3. A mappa neve: dátum_akció neve_helyszín legyen.
pl.: 20210901_ padfelújítás_Apácatorna.
Köszönjük, ha feltöltöd ide a képeket és videókat. Érdemes megosztani a
többiekkel is a drive-linket, hogy feltölthessenek ők is.

Projektap-kitöltési útmutató stencil rendeléshez
Projekt címe – pl: pad felújítása Apácatornán
Milyen projekthez kérsz nyomtatást? – pad felújításhoz
Mit kell nyomtatni? – (válaszd ki a pad stencilek közül) pl.: stencil kincses pad
Milyen anyagra kéred? – karton
Mekkora méretben (cm)? – pad stencil méretben
Hány példányt nyomtassunk? – egy csomagot
Milyen határidőre készüljön el? – Az esemény előtt 4 nappalt adj meg, hogy
időben postázhassuk
Utómunkálatokat kérsz hozzá (kassírozás, vágógépben történő vágás, vasalás,
rögzítések)? – vágás
Méretre vágva kéred, vagy ömlesztve, ahogy a nyomtatóból kijött? – méretre
vágva

