
CHALK PAINT® LACQUER Bilgi Formu 
 
Annie Sloan Chalk Paint® Lacquer 

Iç ve dış mekan için aşınma direnci yüksek sert koruyucu vernik 

 
Chalk Paint® Lacquer iç ve dış mekân yüzeylerine aşınma direnci yüksek bir koruma sağlar, özellikle Chalk Paint 
uygulanmış yüzeyler için geliştirilmiştir. (dış ortamlarda renkleri canlı tutmak için). Voc değeri cok düşüktür ve "toy 
safe" (oyuncaklarda dahi kullanılabilme) sertifikalıdır. Chalk Paint® Lacquer Parlak / Gloss ve Mat / Matt olarak iki 
farklı yüzey alternatifi sunmaktadır ve fırça, rulo veya sprey tabancası ile uygulanabilir. 
 

Başlangıç olarak 
Annie, Chalk Paint® Lacquer cilasını zeminleri, dış mekan mobilyalarını ve mutfak yüzeylerini korumak için 
uygulanmasını önermektedir. Chalk Paint® Lacquer wax uygulanmış yüzeylerde kullanılmamalıdır. Başlamadan önce 
mutlaka küçük bir alanda deneyin çünkü önceden yapılmış işlemlere göre sonuç farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi 
için aşağıdaki " ipuçları ve hileler" bölümünü okuyun. Chalk Paint® Lacquer kullanmadan önce iyice, kullanım 
aşamasında ise belli aralıklarla karıştırılmalıdır. Üst üste fazla sayıda uygulama yapmayınız. Her kutu 19m2 yüzey 
kaplar. 
Yüksek kaliteli fırça veya rulo kullanın ve belli bir metot ile uygulayın. Annie'nin en iyi ipucu; daha düzgün bir yüzey 
için, Chalk Paint ile boyanmış yüzeye Lacquer’ı 10% su ile karıştırılarak uygulama yapılmasıdır. 
Lacquer'ın kürünü maksimum seviyede sağlayabilmesi için 14 güne ihtiyacı vardır., ikinci kata hazır veya 
dokunulabilecek kıvama gelmesi için 2-24 saat arası gerekmektedir. 
 

Dış Mekanda Kullanım 
Tüm yüzeyleri tam olarak kapattığınızdan emin olmak için en az 2 ince kat uygulayın, kapanmayan Chalk Paint ile 
boyalı yüzeyler suyla temas edeceğinden zamanla deforme olabilir. 
 

Annie Sloan’dan küçük bir not: 

Boyadığınız dış mekan mobilyalarınızın daha uzun ömürlü olabilmesi için, kullanmadığınız kış ayları süresince kapalı bir mekanda veya üstü örtülü olarak 

muhafaza edin. 

 

Bakım 
Kullandıktan hemen sonra fırça ve rulolarınızı sabunlu sıcak suyla yıkayın. Chalk Paint® Lacquer ile sonlanmış 
yüzeylerinizin temizliğini hafif sabunlu suya batırılmış bez ile yapın. Sert temizlik malzemeleri kullanmaktan kaçının. 
Kullanmadığınız ve artan Chalk Paint® Lacquer’ınızı kuru bir ortamda muhafaza edin ve saklama süresini uzatmak için 
yarıdan az kalmış kutudaki malzemenizi kapağı sıkıca kapanabilen ve hava almayan başka daha küçük bir kaba 
boşaltın. Daha iyi bir sonuç için Chalk Paint® Lacquer’ınızı 1 yıl içerisinde tüketin. 
 

İpucu ve küçük hileler 
 Farklı tekstür ve dokular elde etmek isterseniz Mat ve parlak Chalk Paint® Lacquer’ınızı yan yana 

kullanabilirsiniz. 

 Parlak yüzeyler her zaman mat yüzeylere göre daha sert ve dayanıklıdır. Ekstra uzun ömürlü yüzeyler elde 
etmek için önce 1-2 kat parlak daha sonra 1 kat Mat parlak Chalk Paint® Lacquer uygulayın. 

 Bulutlanma: koyu renkler üzerinde Mat Lacquer uygularken mümkün olduğunca yeterli ama az miktarda 
ürün kullanmaya özen gösterin. Üst üste tekrarlanan ve biriken malzemeler beyaz puslu görünüme sebep 
olabilir. 

 Kusma: bazen ahşap yüzeylerde öngörülemeyen tepkiler oluşabiliyor. Bazı ahşap yüzeylerde Lacquer 
uyguladıktan sonra önceki uygulamalardan kaynaklı sarı renkte tanen ve lekeler görülebilir. Böyle bir sonuç 
fark edildiğinde tüm mobilyaya uygulama yapmadan önce önlem alınmalıdır. Bu gibi durumlarda önce 
bariyer görevi yapacak gomalak gibi bir yüzey koruyucu uygulanabilir. Chalk Paint® Lacquer bazen 
mühürleyici görevi de üstlenebilir. Önce deneyin! 

 


