
Chalk Paint TM  - Instrukcija 
Kad Annija Sloana (Annie Sloan) pirms 25 gadiem izgudroja savu unikālo           
dekoratīvo krāsu Chalk Paint TM , viņa radīja apvērsumu mēbeļu krāsošanas         
jomā. Krāsa atvieglo darbu gan amatieriem, kurus aizrauj paša roku radīts           
veikums, gan profesionāļiem. 
Tas ir ļoti vienkārši – sasniegt spīdošus rezultātus ar krāsu Chalk PaintTM, jo             
īpaši, ja zini, kā. Dodiet domām brīvu lidojumu, krāsojot izbaudiet savu darbu, un             

nekautrējieties izvicināt otiņu! Tas Jums palīdzēs atrast savu stilu.  
 
Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt! :) 
 
Vienkāršs vecināts izskats 

1. Darbojoties ar otiņu dažādos virzienos, uzklājiet krāsas kārtiņu. 
2. Kad krāsas nožuvusi, uzklājiet bezkrāsainā vaska Annie Sloan Soft Clear Wax kārtu. Var             

izmantot kokvilnas drānu (bez plūksnas) vai ovālu/apaļu dabisku saru otu, ar kuru vasku ierīvē virskārtā,               
līdzīgi tam, kā krēmu ieziež rokās. Uzreiz ar sausu drānu noslaukiet lieko vasku. 

3. *Pēc Jūsu vēlmes * Mēbelei atsevišķās vietās, stūros un rievās noņemiet/nolupiniet krāsu tik            
daudz, cik Jūs gribat.  

4. *Pēc Jūsu vēlmes * Intensīvākai virsmas vecināšanai izmantojiet tumšo vasku Dark Soft Wax.            
Ierīvējiet to vēl nenožuvušajā bezkrāsainajā vaskā, un iztriepiet pa virsmu, lai tas tiek visos negludumos               
un reljefos. Uzreiz noslaukiet tumšo vasku ar sausu kokvilnas drānu. Ja virsma izskatās pārāk tumša,               
uztriepiet virsū bezkrāsaino vasku, tas padarīs to gaišāku un aizvāks tumšā vaska pārpalikumu. 

5. Nobeigumā pārklājiet virsmu ar bezkrāsainā vaska Clear Soft Wax kārtu. Noslaukiet lieko             
vasku. 

 
Gludā modernā apdare 

1. Ar smalku smilšpapīru noberziet virsmu, lai nolīdzinātu visus negludumus. 
2. Krāsu nedaudz atšķaidiet ar ūdeni un ar plakanu sintētisko saru otu uzklājiet to vienmērīgi un               

gludi uz virsmas. Ar otu krāsojiet no malas līdz malai koksnes šķiedru virzienā. 
3. *Pēc Jūsu vēlmes * Kad krāsa nožuvusi, lai nopulētu virsmu un nogludinātu otas atstātās             

pēdas, noberziet virsmu ar smalku smilšpapīru (graudainība Nr. 600). 
4. Nobeigumā pārklājiet virsmu ar bezkrāsainā vaska Clear Soft Wax kārtu. Uzreiz ar sausu             

drānu noslaukiet lieko vasku. 
 
Gribat uzzināt vairāk par dažādām krāsošanas tehnikām? Pierakstieties meistarklasē un saņemiet           
praktiskus padomus un jaunas idejas saviem projektiem. 
 
BEZ slīpēšanas, BEZ gruntēšanas? Jā, patiešām. 
Chalk PaintTM ir saķere praktiski ar visām virsmām gan interjerā, gan eksterjerā- un tikai retos gadījumos virsmu                 
pirms krāsošanas vajag slīpēt vai gruntēt.  

* Ja jūs strādājat ar mēbelēm, kas darinātas no neapstrādātas skujkoku sugu koksnes, tad, lai izvairītos                
no sveķu nokļūšanas uz virsmas, zaru vietas nepieciešams nogruntēt ar bezkrāsainu šellaku.* Ja tā ir               
mēbele no eksotisku sugu kokiem (piemēram, tīkkoka), tad, lai novērstu eļļas nokļūšanu uz virsmas,              
pirms krāsošanas visu mēbeles virsmu nepieciešams nogruntēt ar bezkrāsainu šellaku. * Ja pēc             
antikvāras mēbeles nokrāsošanas uz krāsotās virsmas izspiežas plankumi- kas ir raksturīgi           
1930.-1940.gadu mēbelēm- uzklājiet bezkrāsainās šellakas kārtu. Kad šellaka nožūs, var turpināt           
krāsot! 

 



 
 
 
 
Lielisks rezultāts ar vasku Annie Sloan Soft Wax 

Vasks Annie Sloan Soft Wax – ideāls partneris un aizsargkārta krāsai Chalk Paint TM . Ar to ir vienkārši                 
strādāt un vienkārši iegūt fantastisku rezultātu- izmantojiet kokvilnas drāniņu (bez plūksnas) vai mīkstu ovālo              
otu Annie Sloan Wax Brush , lai varētu piekļūt reljefiem un grūti pieejamām vietām stūros.  
 

● Kad klājiet vasku, ierīvējiet to krāsas virspusē. Lieko vasku noņemiet ar tīru sausu drānu. 
● Labāk mazāk! Nevajag vasku klāt biezā kārtā. Virsmai nav jābūt taukainai. 
● Strādājiet nelieliem laukumiem ( ne lielākiem par 40х40 cm), lai pagūtu noslaucīt lieko vasku              

pirms tas sāks izžūt. 
● Vasks žūst „uz nelipšanu” ļoti ātri, bet sacietēšanas process ir daudz ilgāks. 
● Sacietēšanas process ilgst no 5 līdz 21 dienai, atkarībā no temperatūras telpā. 
● Ja vēlaties iegūt glancētu virsmu, vasku nākamajā dienā vajag rūpīgi nopulēt. 
● Vasks Annie Sloan Soft Wax  kļūst drošs pārtikas produktiem pēc pilnīgas tā sacietēšanas.  

 
Lai mēbeles izskatītos labi ilgus gadus  

● Lai attīrītu mēbeles no netīrumiem, izmantojiet mitru drānu vai zamšu ar nelielu daudzumu              
ziepju. Ja mēbeļu tīrīšanai jāizmanto stipras iedarbības ķīmija, tad pēc tam virsmu vajag pārvaskot.  

● Pasargājiet mēbeles no karstuma un liela mitruma (pirts, vannasistaba). Pārklājums dod           
priekšroku mērenam klimatam interjerā! 

● Alkohols var izšķīdināt vasku, tāpēc to nevajadzētu izmantot bāra letei! 
 
Otiņas apkope 

● Izmazgājiet otiņu siltā ūdenī ar ziepēm, līdz tiek nomazgāta visa krāsa. 
● Otiņu pēc vaska arī izmazgājiet siltā ūdenī ar ziepēm vai trauku mazgāšanas līdzekli. 
● Otiņa jāžāvē pakarinātā stāvoklī ar sariem uz leju. 

 
Vairāk informācijas on-line:  
www.mag-handmade.lv 
www.facebook.com/handmademag  
www.anniesloan.com 
www.youtube.com/AnnieSloanOfficial 
www.pinterest.com/AnnieSloanHome 
 
Salons-darbnīca “MAG Handmade” 
E. Smiļģa iela 1, Rīga 
T. +371 29175531 
www.mag-handmade.lv 
margarita@mag-handmade.lv 
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