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Chalk Paint ™ - Kom godt i gang
Da Annie Sloan udviklede sin unikke effektmaling, Chalk Paint , for over 20 år siden, var det en
revolution inden for maling. I sin frustration over, hvor få muligheder der var på området dengang, skabte hun sin egen maling, der desuden bærer hendes navn. Utroligt alsidig og nem at arbejde med – til både gør det selvfolk og professionelle malere.
Det er virkelig nemt at opnå imponerende resultater med Chalk Paint effektmaling. Især hvis du
får nogle tips. Vær frisindet og rundhåndet! Nyd at male og hold dig ikke tilbage med penslen.
Det vil hjælpe dig med, at finde din stil.
Rustikt
“afskallet” look
Simpelt
vintage look

Patineret look
med to farver

* Stil malingen i køleskabet
i et par timer, så den får en
rigtig tyk konsistens.

Glat moderne
Finish

* Påfør to lag Chalk Paint,
* Slib overfladen ned med
med penselstrøg i alle
mellemgroft sandpapir for
* Mal to lag (eller ligefrem
at glatte ujævne teksturer
* Påfør et / to lag Chalk retninger. Brug én farve til tre på nogle områder) og
første
lag
og
en
anden
til
ud.
Paint ved at stryge
lad malingen tørre – du kan
andet
lag.
Det
andet
lag
penslen i alle retninger.
også vælge at bruge en
skal være tyndere end det
hårtørrer, så der kommer
første.
nogle rigtig gode revner.
* Fortynd malingen med
vand og påfør et glat ensartet lag med en pensel i
* Påføre Annie Sloan Clear Soft Wax med en fnugfri klud eller pensel. Du skal arbejde
årernes retning. Gerne en
voksen ind i malingen ligesom håndcreme og fjerne overskydende voks løbende.
flad syntetisk pensel.

* Valgfrit* Slib lidt af malingen af med et stykke fint eller
mellemfint sandpapir, indtil du opnår den finish , du altid
har drømt om.

* Når det er tørt kan du
“slå malingen af” med et
stykke foldet sandpapir.

* Valgfrit Puds med fint
sandpapir – 120/180 korn –
når malingen er tør for at
polere den færdige
overflade.

* Valgfrit * For at opnå et fantastisk antikt look kan du bruge Dark Soft Wax.
Arbejd Dark Soft Wax ind i den (stadig våde) Clear Soft Wax og fordel. Voks mindre områder ad gangen, og fjern løbende overskydende voks med Clear Soft Wax.

* Til slut skal du sikre dig, at alle flader på møblet er blevet vokset over mindst én gang med en fnugfri klud.

Behøver jeg hverken at grunde eller slibe? Ja, det er rigtigt
Chalk Paint hæfter på næsten alle overflader, indendørs og udendørs - og det er i de færreste tilfælde
nødvendigt at slibe af eller grunde, inden du maler.
Bare hop direkte til det sjove: Fantastiske resultater, der er lette at opnå.
Hvis du arbejder med nyt ubehandlet træ, skal du påføre et lag klar shellak på knaster og åbne årer. Lakken blokerer for garvesyren, så den ikke bløder igennem malingen. Påfør også klar shellak, hvis der er gule
eller lyserøde udsivninger gennem malingen på gamle møbler – typisk fra 1930’erne og 1940’erne. Hvis du
påfører et til to lag shellak med en blød klud, kan du undgå dette.
Det tørrer på få minutter, så du kan komme videre med at male!
* Vil du vide mere? Så kontakt Brittas Workshop som er Annie Sloan-forhandlere , jeg kan tilbyde dig
workshops og praktiske tips i brug af disse og andre teknikker fra Annie Sloan-metoden

