


 Csodálatos eredmény az Annie Sloan Soft Wax viasszal  
Az Annie Sloan Soft Wax viasz a Chalk Paint  festékek tökéletes kiegészítoje. Valójában úgy is 
fogalmazhatunk, hogy az elengedhetetlen partnerük! Nagyon egyszeruen elérheto szenzációs eredmény: 
csak egy pamutrongyra vagy egy puha, ovális Annie Sloan Pure Bristle Brush ecsetre van szükség, 
amelyekkel elérheted a sarkokat és bemélyedéseket is.

 Annie online oldala:
 www.AnnieSloan.com    www.ChalkPaint.com

 Facebook.com/AnnieSloanHome    Pinterest.com/AnnieSloanHome    

 Twitter @AnnieSloanHome    YouTube.com/AnnieSloanOfficial 

  www.AnnieSloanPaintAndColour.Blogspot.co.uk     

Minden jog fenntartva. Copyright © 2013 Annie Sloan. A Chalk Paint az Annie Sloan Interiors Ltd. által használt márkanév.

       Használd ki a Chalk Paint  sokoldalúságát!
Bár Annie Sloan a Chalk Paint  festékeket bútorokhoz fejlesztette ki, azok számos egyéb, kreatív módon is felhasználhatók.

A kertben – A Chalk Paint  felhasználható  
külso falakra, kerti bútorokra (a tikfa kivételével),  
fémre, betonra, matt muanyagokra, sot még 
terrakottára is. Csak annyit kell tenned, hogy 
másnapig rajta hagyod a felületen a festéket, 
hogy megszilárduljon, majd letörlöd egy nedves 
ronggyal, mielott eso hatásának tennéd ki a  
festett felületet. Nincs szükség viaszolásra.

Falak – Szivacshengerrel vagy nagy 
méretu ecsettel vékony festékfelületet érhetsz  
el. Ezt követoen viaszold a felületet egy nagy 
méretu ecsettel, vagy akár úgy is hagyhatod –  
a hálószobák fala például nagyszeruen néz ki 
a lágy, matt, viaszolatlan felülettel. 

Padlók – A Chalk Paint  képes 
átalakítani a régi beton- és fapadlókat, 
akkor is, ha azok le vannak lakkozva.  
Csak vigyél fel két vagy három réteg Chalk 
Paint  festéket, majd az Annie Sloan 
Lacquer lakkot szivacshenger segítségével, 
a nagyobb tartósság érdekében. 

Konyhaszekrények – Gyönyöru 
eredményt érhetsz el a Chalk Paint  
festékeket a konyhaszekrényeken – és azok 
belsejében – alkalmazva. Vigyél fel legalább  
két festékréteget, majd ketto vagy három réteg  
Annie Sloan Soft Wax viaszt a festékréteg 
lezárásához és védelméhez. Egyszeru.

Fém – Minden típusú fémárura, köztük 
fémszerkezetekre is közvetlenül festhetsz. 
A Chalk Paint  új életet lehelhet a régi réz 
és egyéb fémtárgyakba és szerelvényekbe, 
miközben elfedi a rozsdát és le is lassítja 
annak terjedését.

  A viasz felvitelekor a legjobb eredmény 
eléréséhez nyomkodjad azt bele a Chalk Paint   
festékbe. Gondolj a kézkrémre – és ugyanolyan 
módon vidd fel! Tiszta ruhával távolítsd el a 
felesleges viaszt. 

  A kevesebb több, azaz nem muszáj túl vastag 
viaszréteget felvinni. A viasz a felvitelt követoen 
azonnal száraz érzést biztosít.

  Egyszerre csak egy kis területen dolgozz, hogy a 
viasz ne száradjon meg, mielott bedolgozhatnád azt 
a festékbe. 

  A résekbe nyomkodd bele a Dark Soft Wax 

viaszt, majd töröld le Clear Soft Wax viasszal a 
tökéletes eredmény eléréséhez.

  A viasz gyorsan száraz tapintást biztosít, 
de hosszabb ideig tart, amíg megszilárdul vagy 
„kikeményedik”.

  A kikeményedési folyamat szobahomérsékleten 
5–21 napot vehet igénybe. 

  Ha igazán szép ragyogást szeretnél elérni, a 
polírozás elott várj 24 órát.

  A teljes kikeményedést követoen az Annie 
Sloan Soft Wax viasz biztonságosan érintkezhet 
élelmiszerekkel.

A Te helyi forgalmazód:

 A Te Annie Sloan ecseted
  A festést követoen meleg vízben alaposan mosd el az Annie 

Sloan Pure Bristle Brush ecsetet, hogy abból minden színt 
kiöblítsél.    A Pure Bristle Brush ecset a Soft Wax viasz 
felvitelére is használható. A tisztításához csak el kell mosnod 
meleg vízzel és zsíroldó szappannal.

 Nagyszeru kinézet, hosszabb ideig
  A foltok eltávolításához használj enyhén benedvesített rongyot 

vagy szarvasbort, egy kevés enyhe szappannal. Ha eroteljesebb 
tisztítószert kell használnod, elofordulhat, hogy újra kell viaszolnod 
az adott területet.    Tartsd távol a szélsoséges homérsékletektol 
vagy páratartalom-értékektol. Ahogyan Te is, a létrehozott felület is 
a mérsékelt klímát szereti!    A viaszok alkoholban oldódnak, így 
bárpulton való használatuk nem ajánlott!

Chalk Paint  festékek suruek, 
hogy az ecsettel létrehozható legyen 

a kívánt struktúra. Ha vékonyabb felületet szeretnél, csak egy kis vizet kell hozzáadni.”   - 

Szinte soh
a nincs szükség 

festés 
elotti 

csiszolá
sra vagy 

alapozásra. Csak élvezd az 

alkotást!” -  


