Chalk Paint® Nedir?
Chalk Paint® bir boya markasıdır ve Annie Sloan’a aittir. Sanılanın aksine bir boya
çeşidi değildir. Annie Sloan tarafından 1990 yılında keşfedilen mucizevi bir boyadır.
Neden mi? Çünkü her yüzeye astar ve zımpara yapmadan veya içerisine su dışında
herhangi başka bir ürün karıştırmadan kullanılabilen bir boyadır. Aklınıza gelebilecek
her çeşit yüzeyde kullanabilirsiniz: masif ahşap, cilalı/vernikli ahşap, laminat
kaplama, metal, plastik, cam, beton, seramik, kumaş, vb. Çok hızlı kurur ve geri
dönüşüm yapmak çok hızlı ve kolaydır.
Bu sebeplerden dolayı Annie Sloan Chalk Paint kullanmayı seçerek çok doğru bir
hamle yaptınız. Chalk Paint® dekoratif bir boyadır ve wax ile bütünleştiğinde çeşitli tekniklerle birbirinden farklı
sonuçlar elde edebilirsiniz.
Mucizevi ürünlerle harikalar yaratmaya hazır olun. İşte size bazı temel bilgiler:
1- Kutunuzu açarken mümkün olduğunca kapağa zarar vermeden açmaya özen gösterin, çünkü artan boyanızı
kapağı hava almayacak şekilde sıkıca kapatırsanız uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Kapak açacağınız yoksa bir
kaşığın arkasını kullanmanızı tavsiye ederiz.
2- Kutunuzu açtığınızda boyanın bazı bileşenleri üstte toplanmış olabilir, bu katman bazen çok ince ve şeffaf
olabildiği gibi bazen çok koyu renkte ve kalın da olabilir. Bir çubuk yardımıyla boyanızı tam homojen hale gelene
kadar iyice karıştırın. Karıştırma çubuğunuz boyanın içerisinde kalsın, boyama süresince de belli aralıklarla yine
karıştırın.
3- Boyama yapacağınız yüzeyin sağlam olması önemlidir. Kalkan ve hareket eden yüzey kaplamaları boyadıktan
sonra da hareket etmeye devam edecektir. Önce bu tür hatalardan kurtulmalısınız. Boyayacağınız yüzeyin
temiz ve kuru olduğundan emin olun.
4- Eğer boyanızı yeni aldıysanız ve kutuyu ilk defa açtıysanız ilk katta boyanızı sulandırmadan kullanmanızı tavsiye
ediyoruz. Böylece ilk katta yüzeyiniz yeni rengine mümkün olduğunca dönüşmüş olacak ve dilerseniz 2. Katta
sadece son dokuyu vereceksiniz.
5- Fırçanızı alın ve boyaya batırın. Her zaman fırçanızda yeterince boya olduğundan emin olun. Az boya yüzeyinizi
kapatmaya yetmeyecektir. Bu yüzden fırçanızda boya bittikçe daima yenisini alın.
6- Çok yönlü hareketlerle boyayın, tercihen çapraz. Böylece yüzeyinizin her alanına boya sürmüş olacaksınız. Aynı
hatta defalarca gidip gelmeyin, bu yaptığınız boyayı geri almanıza veya kurumaya başladıysa bitmiş yüzeyi
bozmanıza sebep olur. Aynı yerde oyalanmadan hep yeni yerlere geçin. Hızlı ve rahat hareketlerle boyamanızı
yapın. Bu aşamada boyanın kapatıcılığının keyfini çıkartın.
7- Mobilyanızı tek kat veya iki kat olarak dilediğiniz teknikle boyayarak kurumaya bırakın. Birden fazla kat
yapıyorsanız katlar arasında kurumasını bekleyin. Annie Sloan Chalk paint çok hızlı kuruyan bir boyadır. Ortam
sıcaklığına, nem oranına ve uyguladığınız boyanın kalınlığına göre bu süre 30dk ila 3-4 saat aralığında olabilir.
İlk katınızın tam kuruduğundan emin olduğunuzda 2. Kata geçebilirsiniz. İkinci katta istediğiniz son bitiş
dokusunu vermelisiniz. İster fırçanız ile yine çapraz hareketlerle boyamanızı tamamlayabilir veya doku aleti ile
farklı dokular yapabilirsiniz.
8- Boyama işleminiz tamamlandığında ve tüm yüzeyleriniz kuruduğunda artık wax işlemine hazırsınız. Wax
koruyucudur dolayısıyla boyalı her yüzeye wax temas etmelidir. Wax fırçanız yardımı ile boyalı yüzeye wax
sürün ve pamuklu bezle fazlasını alın. Waxı çok ince olmasına dikkat edin. Kumaş ile yüzeyi iyice silin ve waxı
iyice yedirdiğinizden ve fazla olmadığından emin olun. Tüm yüzeye wax uygulayın, arzu ederseniz eskitme waxı
ile gölgelendirmeler yapın.
9- Artık mobilyanız bitti ve kullanıma hazır. Ama lütfen waxın kemikleşme sürecini göz önünde bulundurarak ilk
günlerde ona iyi davranın ve darbelerden koruyun. Waxın kemikleşmesi demek tam olarak koruma sağlayacak
sertliğe ulaşması demektir. Bu süre ortan nem ve sıcaklık oranlarına göre değişkendir ama kabaca 21 gün sürer.
Mobilyanızı güle güle, keyifle kullanın….

