
 este o marcă înregistrată a Annie Sloan Interiors Ltd. în SUA.  este o marcă înregistrată a Annie Sloan Interiors Ltd. în SUA și UE. „CHALK PAINT” este o marcă a înregistrată 

Annie Sloan Interiors Ltd. în SUA și CAN.  „ANNIE SLOAN” este o marcă înregistrată Annie Sloan Interiors Ltd. în UK, UE, CH, SUA, CAN, AUS, NZ, ZA, CN, KR, MX, AZ, IN, IR, JP, RU, SG, TR și UA.  

©2021 ANNIE SLOAN INTERIORS LTD. 1 Ashville Way, Oxford, OX4 6TU Regatul Unit. (+44) 1865 713089.

www.AnnieSloan.com 
www.chalkpaint.ro

Îngrijirea 
ulterioară
Pentru a menține finisajul, 

ștergeți simplu cu o lavetă 

umedă și reaplicați un 

strat de ceară atunci 

când nu mai obțineți un luciu frumos prin lustruire. 

 Nerecomandat pentru zonele cu apă din abundență. 

Spălați pensulele cu apă caldă și săpun sau detergent 

de vase, imediat după utilizare. 

Noțiuni de bază
Vă recomandăm întotdeauna să testați mai 

întâi produsele pe o suprafață mică. Aplicați 

un strat subțire de ceară transparentă Clear 

Chalk Paint Wax pe suprafața vopsită, utilizând 

o cârpă care nu lasă scame, sau cu pensula 

pentru ceară Chalk Paint. Aplicați ceara cu miș-

cări ample, în toate direcțiile, apoi după caz, 

întindeți pe suprafețe mici, în jurul stucaturilor 

sau al detaliilor complexe. Eliminați surplusul 

prin ștergere ușoară cu o cârpă curată. 

Ceara albă White Chalk Paint Wax poate fi 

aplicată direct  pe suprafețele vopsite. Aplicați 

 ceara închisă sau neagră Dark/Black Chalk 

Paint Wax peste ceara transparentă Clear Wax 

proaspătă. Eliminați  eventualul exces cu ceară 

transparentă Clear Wax și cu o lavetă curată. 

Pentru un finisaj lucios lăsați să se usuce 24 

de ore înainte de a lustrui cu o cârpă curată.

Aplicați cel puțin un strat de ceară pe fiecare 

parte a piesei vopsite. Două sau  trei straturi 

vor crea un finisaj rezistent la apă și ușor de 

curățat, de exemplu important pentru mesele 

de sufragerie și dulapurile de bucătărie.

Ceara se întărește 

după 5 zile, dar eva-

porarea completă a 

solvenților poate dura 

până la 21 de zile. 

Rezultatele pot varia 

Utilizați ceara Chalk Paint 
Wax pentru a acoperi etanș și 
a proteja mobilierul și pereții 

vopsiți cu Chalk Paint.

ANNIE SLOAN 

CEARĂ CHALK PAINT WAX

Sfaturi și trucuri 
Dacă doriți să creați un aspect antichizat, aplicați 

ceara înainte de șlefuire, deoarece astfel se 

creează mai puțin praf și puteți controla mai 

ușor cantitatea îndepărtată.

Ceara Chalk Paint Wax nu este adecvată pentru exte-

rior. Ca alternativă, utilizați lacul Chalk Paint Lacquer.

Pentru a crea propria ceară colorată, amestecați o 

cantitate mică de Chalk Paint cu ceară transparentă 

Clear Chalk Paint Wax. Pentru un aspect uniform, întin-

deți ceara pe suprafața vopsită cu ajutorul unei pensu-

le pentru ceară Chalk Paint. 

Cu aplicarea unui nou strat de 

ceară transparentă Clear Wax, 

veți obține o acoperire completă 

cu ceară și în plus o strălucire 

delicată, în special când aplicați 

ceara peste culori închise.–

„Aplicarea cerii este la fel ca 
aplicarea cremei de mâini – 
procedați în același fel. O cantitate 
mai mică are un efect mai mare.”

Disponibilă în următoarele culori
TRANSPARENTĂ ÎNCHISĂ

ÎnainteÎnainte

DupăDupă

Ceara transparentă Clear Chalk 

Paint Wax aprofundează culorile și 

poate conferi un finisaj mat superb, 

sau poate fi lustruită până când se 

obține un aspect super-lucios.

NEAGRĂ

Înainte

După

Ceara neagră Black Chalk Paint 

Wax va conferi un finisaj în ton rece, 

închis. Aceasta evidențiază textura 

urmelor de pensulă și a mulurilor, 

închizând și îmbogățind culorile.

Aplicați ceara închisă Dark 

Chalk Paint Wax pentru a 

antichiza suprafețele vopsite și 

pentru a evidenția urmele de 

pensulă, crăpăturile și textura.

ALBĂ

Înainte

După

Utilizați ceara albă White Chalk Paint Wax 

pentru a estompa și a deschide culorile 

Chalk Paint. De asemenea, poate fi 

aplicată direct pe lemnul netratat, pentru 

a crea un aspect de stejar calcarat.

CEARĂ CHALK PAINT WAX
în funcție de tratarea 

anterioară a suprafeței.

Instrucțiuni


