
• Farbę Chalk PaintTM 

• Pędzel Chalk PaintTM

• Wosk bezbarwny Chalk PaintTM

• Wosk ciemny, czarny lub biały Chalk PaintTM

• Opcjonalnie: suszarka do włosów

Rustykalny

Rozpoczęcie pracy
Uniwersalna, łatwa w 

zastosowaniu i dająca mnóstwo 

frajdy! Farba Chalk PaintTM 

jest dla każdego — od hobbistycznych 

majsterkowiczów po artystów zajmujących 

się profesjonalną renowacją mebli. 

Przed malowaniem farbą Chalk PaintTM nie 

ma potrzeby gruntowania ani szlifowania 

powierzchni. Wystarczy otworzyć puszkę, 

zanurzyć pędzel i nałożyć farbę na mebel.

Farba Chalk PaintTM może być używana 

Jeżeli powierzchnia nie jest gładka, użyj 

gąbki ściernej Annie Sloan, aby usunąć 

wszelkie grudki, nierówności lub strukturę.

• Farbę Chalk PaintTM

• Wosk bezbarwny Chalk PaintTM lub lakier  

Chalk PaintTM

• Pędzel płaski

• Opcjonalnie: gąbki ścierne Annie Sloan

• Farbę Chalk PaintTM w dwóch kolorach

• Wosk bezbarwny Chalk PaintTM

• Gąbki ścierne Annie Sloan

• Opcjonalnie: wosk ciemny, czarny lub biały  

Chalk PaintTM

Rozcieńcz lekko farbę Chalk PaintTM wodą i 

wymieszaj. Użyj płaskiego pędzla Annie Sloan 

i maluj delikatnie końcówką pędzla (unikaj 

wywierania nacisku, ponieważ powstaną ślady 

po pędzlu). Jeżeli rozcieńczasz farbę, niezbędne 

będzie nałożenie dwóch cienkich warstw, 

aby zapewnić pełne pokrycie powierzchni.

Aby uzyskać wyjątkowo gładkie 

wykończenie, delikatnie przeszlifuj 

wszystkie ślady pędzla przed woskowaniem. 

W przypadku lakieru nałóż jedną warstwę, 

przeszlifuj, a następnie nałóż drugą. 

Nanieś wosk bezbarwny Chalk PaintTM 

na powierzchnię, wcierając go w farbę za 

pomocą niepylącej się szmatki lub pędzla 

do wosku Chalk PaintTM.
Po wyschnięciu farby możesz woskować! Użyj 

bezbarwnego wosku Chalk PaintTM i wcieraj go 

w farbę za pomocą niepylącej się szmatki lub 

pędzla do wosku Chalk PaintTM. Aby uzyskać 

połyskliwe wykończenie: odczekaj 24 godziny, 

a następnie użyj czystej niepylącej szmatki, 

aby wypolerować woskowaną powierzchnię 

do połysku. Zamiast wosku możesz użyć 

lakieru Chalk PaintTM z połyskiem.

Aby uzyskać efekt postarzenia,  

industrialny lub nadmorski, nałóż warstwę 

wosku ciemnego, czarnego lub białego 

Chalk PaintTM. Woski te podkreślą ślady 

pędzla, spękania oraz strukturę.  

Pozostaw do wyschnięcia w ciepłym 

miejscu na 24 godziny.

Nałóż dwie grube warstwy farby Chalk PaintTM. 

Maluj ekspresywnie pędzlem Chalk PaintTM, 

aby powstała struktura pociągnięć pędzla. 

W celu uzyskania jeszcze większej struktury, 

pomaluj ponownie pędzlem, gdy farba jest 

prawie sucha. Wtedy powstanie więcej śladów 

pędzla na powierzchni. Następnie wysusz 

suszarką do włosów, aby uzyskać spękania.

Aby usunąć nadmiar kolorowego wosku, 

nałóż niewielką ilość wosku bezbarwnego 

Chalk PaintTM przy pomocy niepylącej się 

szmatki i wytrzyj jego nadmiar.

do uzyskiwania wielu różnych 

efektów. Na początek 

przedstawiamy trzy różne techniki. 

Aby pomóc sobie w dobraniu 

idealnego koloru do własnego 

projektu, możesz użyć karty 
kolorów Chalk PaintTM. Możesz 

także mieszać kolory Chalk 

PaintTM, aby stworzyć swój 

własny odcień!

Aby dowiedzieć się więcej i  

skorzystać z naszych samouczków  

odwiedź nas na: www.AnnieSloan.com i na YouTube.

unikalna, dekoracyjna 
farba do mebli, ścian i 

innych technik malarskich.

Dwukolorowe WykończenieGładkie Nowoczesne Wykończenie Efekt struktury

Nanieś wosk bezbarwny Chalk PaintTM 

na powierzchnię - wcieraj go w farbę za 

pomocą niepylącej się szmatki lub pędzla 

do wosku Chalk PaintTM.

Użyj gąbek ściernych Annie Sloan, do starcia 

zewnętrznego koloru, tak aby odsłonić 

miejscowo kolor bazowy. Skoncentruj się na 

krawędziach i rogach. Szlifując jeszcze mocniej, 

odsłonisz oryginalną powierzchnię mebla.

Aby dodatkowo podkreślić kształt i 

strukturę mebla, zastosuj wosk ciemny, 

czarny lub biały Chalk PaintTM.
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Wytrzyj powstały pył i nałóż ostatnią 

warstwę wosku bezbarwnego Chalk PaintTM.

Nałóż grubą warstwę koloru bazowego. 

Pędzle Chalk PaintTM są tak zaprojektowane, 

aby utrzymywać dużą ilości farby, co ułatwia 

malowanie. Po wyschnięciu farby, nałóż 

cieńszą warstwę drugiego koloru. Pozostaw 

do całkowitego wyschnięcia.

Proste Popisowa technika Annie
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Porady i sztuczki
Zawsze dokładnie wymieszaj farbę  

Chalk PaintTM przed użyciem.

Bardzo gładkie lub błyszczące powierzchnie, 

możesz delikatnie przeszlifować gruboziarnistą 

gąbką ścierną, aby zmatowić powierzchnię. 

Nałożenie wielu cienkich warstw farby Chalk 

PaintTM również pomoże jej lepiej przywierać!

Wszechstronność  
Chalk PaintTM

Farba Chalk PaintTM przylega do 

większości powierzchni, zarówno wewnątrz, jak i 

na zewnątrz. Ponadto rzadko wymaga szlifowania 

lub gruntowania przed malowaniem. Annie zawsze 

zaleca wykonanie testu na niewielkim skrawku –  

a potem możesz dać ponieść się zabawie!

Woski i wykończenia 
Farbę Chalk PaintTM zabezpieczamy 

woskiem Chalk PaintTM lub lakierem 

Chalk PaintTM w celu zapewnienia ochrony i 

odpowiedniego efektu wykończenia. 

CHALK PAINTTM WOSK 

Do nakładania zawsze używaj niepylącej się 

szmatki lub pędzla do wosku Chalk PaintTM.

Wetrzyj wosk w farbę Chalk PaintTM i usuń jego 

nadmiar przed utwardzaniem.

Stwórz połyskliwe wykończenie pozostawiając 

wosk na 24 godziny, a następnie wypoleruj go 

miękką szmatką do połysku.

Wosk będzie suchy w dotyku w ciągu kilku godzin 

i utwardzi się całkowicie w ciągu 5-21 dni. Możesz 

od razu korzystać z mebla, ale uważaj, aby nie 

zarysować go w trakcie procesu utwardzania.

Woski kolorowe można wykorzystać do 

„podkreślenia głębi” kolorów Chalk PaintTM; 

na przykład wosk ciemny Chalk PaintTM na 

Emperor’s Silk pogłębi czerwień. 

CHALK PAINTTM LAKIER 

Zawsze przetestuj lakier Chalk PaintTM na 

skrawku farby Chalk PaintTM aby upewnić się, 

że farba dobrze pokryła mebel.

Unikaj wielokrotnego nakładania lakieru 

matowego Chalk PaintTM na ciemne kolory. 

Jeśli wymagana jest dodatkowa trwałość 

takiej powierzchni, Annie zaleca nałożenie 

jednej lub dwóch warstw lakieru z połyskiem, 

a następnie ostatniej warstwy lakieru 

matowego, aby uniknąć efektu zmętnienia.

www.AnnieSloan.com
Znajdź lokalnego Sprzedawcę 

na AnnieSloan.com

Jeśli kiedykolwiek zobaczysz „zażółcenia” 

farby na drewnianych meblach, nałóż 

warstwę przezroczystego szelaku lub bazę 

gruntującą do mebli, a następnie pomaluj 

farbą Chalk PaintTM w zwykły sposób.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych 

wszystkich i innych wskazówek, sztuczek 

oraz technik Chalk PaintTM, odwiedź stronę 

www.AnnieSloan.com

Pomalowane przez Jessica Davis / Zdjęcie Laura Moss
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CHALK PAINTTM NA ŚCIANACH 

W celu uzyskania aksamitnego 

matowego wykończenia lub kiedy 

malujesz na tynku wapiennym lub 

innej oddychającej powierzchni, 

zalecamy użycie farby Chalk PaintTM 

bez zabezpieczenia. Aby uzyskać 

niezmywalną powierzchnię,  

użyj jako zabezpieczenia lakieru 

bezbarwnego lub wosku  

Chalk PaintTM. 

CHALK PAINTTM NA PODŁOGACH 

Farbami Chalk PaintTM możesz 

odnowić drewniane lub betonowe 

podłogi – nawet jeśli zostały 

wcześniej pomalowane lub 

polakierowane. Rozcieńcz farbę 

Chalk PaintTM i stwórz bieloną podłogę 

lub pomaluj przy pomocy szablonu 

uzyskując efekt płytek na betonie! 

Dla zapewnienia trwałości zabezpiecz 

powierzchnię lakierem Chalk PaintTM.

CHALK PAINTTM W KUCHNIACH 

Farbą Chalk PaintTM możesz 

odświeżyć starą, wyeksploatowaną 

kuchnię; pomalujesz nią nawet 

szafki z melaminy i laminatu!  

Na bardziej gładkie powierzchnie 

nałóż cienkie warstwy farby i 

pozwól każdej odpowiednio  

długo wyschnąć. Meble kuchenne 

zawsze zabezpieczaj woskiem  

lub lakierem Chalk PaintTM.

CHALK PAINTTM NA ZEWNĄTRZ

Farba Chalk PaintTM może 

być stosowana na zewnątrz i 

szczególnie świetnie nadaje  

się do porowatych powierzchni,  

takich jak: cegła, kamień, 

terakota, beton, drewniane szopy  

i ogrodzenia! Powierzchnie 

poziome oraz meble ogrodowe 

należy zabezpieczać dwoma 

warstami lakieru Chalk PaintTM. 
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