Информационен лист
ƒ‡ Á‡ÔÓ˜‚‡ÏÂ!
Разнообразна, лесна за
използване и забавна!

ÛÌËÍ‡ÎÌ‡ ‰ÂÍÓ‡ÚË‚Ì‡
·Óˇ Á‡ ÏÂ·ÂÎË,
ÒÚÂÌË Ë ÂÙÂÍÚË Ò ·Óˇ.

Chalk Paint® е за всички – от хора,
които използват свободното си
време за преобразяване на стари
мебели, до хора, които се занимават
професионално с това.
Няма нужда от грундиране или
шлайфане. Просто отворете капака,
потопете четката и нанесете боята.

√Î‡‰˙Í ÏÓ‰ÂÂÌ ÙËÌË¯
ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ

Chalk Paint® може да се използва
за много различни ефекти и
техники с боя – по долу сме
изброили три различни техники, с
които да започнете.
Може да използвате Chalk Paint®
карта с цветове, за да решите полесно кои са перфектните цветове
за вашия проект. А може и да
смесите цветовете, за да създадете
свои!
За повече съвети и уроци ни
посетете онлайн:
www.vintageroombg.com, www.AnnieSloan.com или в YouTube

ƒ‚Ûˆ‚ÂÚÌÓ Ò˙ÒÚ‡ˇ‚‡ÌÂ
ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ

“ÂÍÒÚÛË‡Ì ÂÙÂÍÚ
ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ

Тебеширена боя Ани Слоун/ Chalk Paint®

2 цвята Тебеширена боя Ани Слоун / Chalk Paint®

Тебеширена боя Ани Слоун/ Chalk Paint®

Чиста вакса / Clear Chalk Paint® Wax или Chalk Paint® Лак

Чиста вакса/ Clear Chalk Paint® Wax

Chalk Paint® четка

Плоска четка

Шкурки

Чиста вакса/ Clear Chalk Paint® Wax

По избор: Шкурки

По избор: Тъмна, черна или бяла вакса Annie Sloan

Тъмна, черна или бяла вакса Annie Sloan
По избор: сешоар

Нанесете дебел слой от основния ви цвят.
Четките на Ани Слоун са проектирани да
задържат и разнасят много боя върху себе
си с което всичко се улеснява. След като
изсъхне, нанесете по-тънък слой от другия
ви цвят. Оставете да изсъхне добре.

Ако повърхността не е гладка се започва с
шкурка, за да се премахнат неравностите.
Разредете тебеширената боя с малко вода
и разбъркайте. Използвайте плоската четка
и боядисайте внимателно, използвайки
върха на четката (нанасяйте леко без да
натискате, за да не остават следи или
линии). Когато боята е разредена може да
се наложи да се нанесат две ръце за пълно
покритие.

Нанесете Чиста вакса/Clear Chalk Paint®
Wax, използвайки памучен парцал без
власинки или четка за вакса на Ани Слоун.

Съе:

Нанесете Чиста вакса/ Clear Chalk Paint®
Wax, използвайки памучен парцал без
власинки или четка за вакса Ани Слоун.

Използвайте шкурките, за да изтъркате на
места и да се открие основният цвят.
Съсредоточете се върху краищата и ъглите.
Изшкурете още, за да откриете и
оригиналната повърхност.

След като изсъхне може да нанесете
ваксата. Използвайте Чиста вакса/Clear
Chalk Paint® Wax и я нанасяйте върху боята,
използвайки памучен парцал без власинки
или четка за вакса на Ани Слоун. Ако искате
лъскав финиш, използвайте Gloss Chalk
Paint® лак вместо вакса.
Ако искате финишът да е още по-гладък,
леко забършете с шкурка навсякъде, за да
махнете останали следи от четка, но преди
да нанесете ваксата. А ако използвате лак,
нанесете една ръка лак, изшкурете и
нанесете втора ръка лак.

Нанесете два дебели слоя тебеширена
боя с четката, за да създадете текстура.
А ако искате още повече: когато боята е
почти изсъхнала, минете отново с
четката, за да създадете още повече
следи от четка. Изсушете със сешоар, за
да се получат напуквания.

За състарен, индустриален или
крайбрежен вид използвайте съответно
тъмна, черна или бяла вакса, за да
подчертаете следите от четката,
пукнатините и текстурата. Оставете да
изсъхне на топло място за 24 часа.

Избършете праха от шкуренето и нанесете
финална ръка Чиста вакса/Clear Chalk
Paint® Wax.
Съе:

За да подчертаете още повече текстурата
на повърхността, нанесете тъмна, черна
или бяла вакса.

Съе:

За да премахнете излишната цветна
вакса, използвайте малко Чиста вакса
върху памучен парцал без власинки и
изтрийте.

Информационен лист
œËÎÓÊÂÌËˇÚ‡ Ì‡
Chalk Paint Æ

—˙‚ÂÚË Ë ÚËÍÓ‚Â

Тебеширената боя Ани Слоун прилепва върху повечето повърхности - вътре и навън –
и рядко се налага предварителна обработка на
повърхността,като грундиране или шлайфане
преди боядисване. Ани винаги препоръчва да се
прави тест върху малка част от повърхността –
след което може да преминете на забавната част!

Винаги разбърквайте тебеширената боя преди
да я използвате.

Ако някога видите смола върху
дървени мебели, нанесете тънък слой
шилак като база и след това нанесете
тебеширената боя както обикновено.

Ако повърхността е много лъскава или
гланцова е добре преди това да изшкурите
леко(матирате) преди боядисване. Нанасянето
на тънки слоеве тебеширена боя също ще
помогне боята да се прилепи по-добре!

За повече информация за тези и още
хиляди съвети, трикове и техники
посетете www.AnnieSloan.com /
www.vintageroombg.com

ТЕБЕШИРЕНА БОЯ АНИ СЛОУН
ВЪРХУ СТЕНИ

ТЕБЕШИРЕНА БОЯ АНИ СЛОУН
ВЪРХУ ПОДОВЕ

ТЕБЕШИРЕНАТА БОЯ АНИ СЛОУН
В КУХНЯТА

ТЕБЕШИРЕНАТА БОЯ АНИ СЛОУН
НАВЪН

За кадифен матов финиш или
ако боядисвате върху варови
мазилки или други повърхности,
които изискват дишаща боя,
препоръчваме да използвате
тебеширената боя Ани Слоун, но
без да я запечатвате. Ако искате
финиш, който би могъл да се
мие и забърсва, запечатайте с
лак или вакса.

Тебеширената боя трансформира
дървени или бетонови подове дори преди това да са били
боядисвани или лакирани.
Разредете боята и създайте
промит цветен ефект върху
дървените подове или ефект на
изрисувани плочки върху бетон.
Завършете с лак за устойчивост и
здравина.

Тебеширената боя може да се
използва, за да промените старата
скучна кухня; може да се нанася
дори върху шкафове от ПДЧ или
ламинат! Нанасяйте тънки слоеве
боя върху тези по-лъскави
повърхности и оставяйте достатъчно
време между нанасянията на боята,
за да изсъхне всеки слой добре.
Винаги завършвайте с вакса или лак.

Тебеширената боя може да се
използва навън и се нанася
много добре върху грапави
повърхности като: тухла, камък,
теракот, бетон, навеси и огради!
Хоризонтални повърхности и
градински мебели трябва да се
минат с две ръце лак, за
здравина.

¬‡ÍÒË Ë ÙËÌË¯
Тебеширената боя трябва
да се запечатва с вакса
или лак за защита и здравина

ВАКСА АНИ СЛОУН /
CHALK PAINT® WAX
Винаги използвайте памучен парцал
без власинки или четка за вакса Ани
Слоун за нанасяне. Нанасяйте ваксата
върху боята и избършете излишъка
преди да оставите да изсъхне.

0888 585 730
гр. София,
бул. Скобелев 10

Създайте гланцов финиш като я оставите 24
часа и след това полирайте до блясък.
Ваксата ще е суха на допир до няколко часа,
но придобива пълна якост след 5 до 21
дена. Може да използвате въпросната
мебел веднага, но трябва да сте внимателни
да не я одраскате или нараните в процеса
на заздравяване.
Цветните вакси могат да се използват да
променят цвета боя – тъмната вакса върху
Emperor's silk ще направи червеното потъмно.

vintageroom@abv.bg
www.vintageroombg.com
vintageroombg

ЛАК АНИ СЛОУН
Винаги изпробвайте лака върху малка част
от боята, за да сте сигурни, че няма
пожълтяване от основата на вашата мебел.
Избягвайте нанасянето на много ръце
матов лак върху тъмни цветове. Ако е
нужна допълнителна здравина, Ани
препоръчва една или две ръце гланцов
лак, след което нанасяне на финална ръка
матов лак, за да се постигне
уеднаквяването на цвета и избягване на
различни оттенъци.

