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Τι είναι το Chalk it

Απαλή και βουτυρώδης φόρμουλα για εύκολη εφαρμογή
Επίπεδη ματ γυαλάδα που προσφέρει ένα βελούδινο λείο φινίρισμα
Μεγάλη πρόσφυση σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες
Μεγάλη κάλυψη και απόδοση
Ποικιλία αποχρώσεων

Είτε αναζητάτε μια παλαιωμένη εμφάνιση αντίκας είτε προτιμάτε μια vintage
μοντέρνα αίσθηση, η διακοσμητική βαφή Chalk it ..επιτρέπει στο προσωπικό σας
στυλ και όραμα να ζωντανέψει. Tο Chalk it είναι διακοσμητική βαφή
πολλαπλών χρήσεων, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Είναι ένα εξαιρετικά
ματ, κρεμώδες και μαλακό ακρυλικό χρώμα με βάση το νερό και την υγρή
κιμωλία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρησιμοποιήστε τα διακοσμητικά φινιρίσματα από φυσικό κερί για να
δημιουργήσετε μοναδικά έργα τέχνης.

 

Για εφαρμογή σε πολλές επιφάνειες
Γρήγορο στέγνωμα
Χαμηλής οσμής
Δεν σπάει, δεν ξεφλουδίζει και δεν
κιτρινίζει

  Πλεονεκτήματα
 

Έτοιμο προς χρήση χωρίς αραίωση
Εφαρμογή με πινέλο
Δυνατότητα ανάμιξης των χρωμάτων
μεταξύ τους.

Χρήση
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Εάν είναι δυνατόν, εργαστείτε στο έργο βαφής σε εσωτερικούς χώρους—η βαφή
προσκολλάται καλύτερα σε θερμοκρασία δωματίου. Προστατέψτε το δάπεδο του
χώρου εργασίας σας από πιτσιλίσματα μπογιάς απλώνοντας εφημερίδα ή καφέ
χαρτί επικάλυψης κάτω από το αντικείμενο που ζωγραφίζετε. 
Ανοίξτε το δοχείο και στη συνέχεια ανακατέψτε το καλά για να βεβαιωθείτε ότι το
χρώμα είναι ομοιόμορφο. Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε λίγο νερό (10 -20
γραμμάρια/δοχείο 200 ml). 
Σε πολύ απορροφητικά υποστρώματα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως υπόστρωμα
το ίδιο το προϊόν αραιωμένο (40 γραμμάρια/δοχείο 200 ml). 
Ανάλογα με το μέγεθος του αντικειμένου που βάφετε, μπορείτε να επιλέξετε να
χρησιμοποιήσετε πινέλο ή ρολό. 
Με πινέλο:Για λείο, ομοιόμορφο φινίρισμα, επιλέξτε ένα πινέλο με φυσικές
μακριές και εύκαμπτες τρίχες. Κρατήστε το πινέλο σας ελαφρώς υγρό, βουτήξτε
την άκρη του στο δοχείο και χτυπήστε (ταμπονάρετε) το στο καπάκι του δοχείου
για να αφαιρέσετε την περίσσεια ποσότητα χρώματος. Στη συνέχεια, εφαρμόστε το
χρώμα σε απαλές κινήσεις σε ένα τμήμα του τεμαχίου κάθε φορά μέχρι να
καλυφθεί ολόκληρη η επιφάνεια.
Με ρολό: Ρίξτε το Chalk it σε μία σκάφη βαφής και στη συνέχεια, τοποθετήστε το
σε έναν κύλινδρο κατάλληλο για λείες επιφάνειες. Ξύστε την περίσσεια μπογιάς
στο πλέγμα της σκάφης και απλώστε την βαφή μέχρι να καλυφθεί η επιφάνεια.
Μετά τη χρήση καθαρίστε τα εργαλεία σας με άφθονο νερό και αποθηκεύστε το
δοχείο σε δροσερό μέρος μακριά από παιδιά.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Το καθάρισμα και το σκούπισμα είναι το πιο σημαντικό μέρος της διαδικασίας
προετοιμασίας, αλλά το να έχετε έτοιμο γυαλόχαρτο είναι επίσης χρήσιμο. Κολλήστε
τυχόν αποκολλημένα σημεία. Γεμίστε τρύπες, ρωγμές και άλλα ελαττώματα
(γρατζουνιές) με το στόκο Standex Wood Tone Putty Αφαιρέστε λεκέδες, βρωμιά, κερί,
γράσο αν υπάρχουν και στη συνέχεια καθαρίστε την επιφάνεια με ένα υγρό πανί. Πριν
μπούμε στις διαδικασίες λείανσης, ας συζητήσουμε πρώτα ότι δεν πρόκειται να
τρίψουμε αυτό το έπιπλο μέχρι το ..κόκκαλο. Θέλουμε απλώς να το..απαλύνουμε λίγη
από την κατάχρηση που έχει κληρονομήσει όλα αυτά τα χρόνια. Καθαρίστε μετά τη
δουλειά με το τρίψιμο γιατί πρέπει να φύγει όλη η σκόνη πριν την βαφή. Συνιστάται να
χρησιμοποιήσετε ένα πανί χωρίς χνούδι, ώστε να μην αφήνετε ίνες. Παραδοσιακά,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα υγρό πανί για να σκουπίσετε απαλά το κομμάτι σας.
Αποσυνδέστε τυχόν αφαιρούμενα στοιχεία από το κομμάτι, συμπεριλαμβανομένων
μαξιλαριών καρέκλας, ράφια, συρτάρια, μεντεσέδες, πόμολα και άλλα υλικά. Τώρα
μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία βαφής. Απλά διαλέξτε ένα χρώμα Chalk it και
διασκεδάστε βάφοντας!

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προετοιμασία-Εφαρμογή
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Είναι καλύτερα να βάψετε με πολλές λεπτές στρώσεις παρά να βάψετε με
μια χοντρή ακατάστατη στρώση. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να
εφαρμόσετε το χρώμα με ένα πινέλο για την πρώτη στρώση και στη
συνέχεια να χρησιμοποιήσετε το ρολό για τη δεύτερη στρώση.
Φροντίστε να εφαρμόσετε μακριές πινελιές στο έργο σας και εάν είναι
απαραίτητο, αραιώστε το χρώμα σας εάν είναι πολύ παχύ. Σημειώστε ότι οι
αποχρώσεις διαφέρουν μεταξύ τους όσον αφορά την πυκνότητά τους. Τα
περισσότερα κομμάτια πιθανότατα θα απαιτήσουν μια δεύτερη στρώση.
Απλώς προσθέστε μια στρώση χρώματος και κρίνετε πώς φαίνεται!
Απογύμνωση σημείων: Αν και αυτό το βήμα σίγουρα δεν είναι απαραίτητο
και μπορεί να μην ταιριάζει με τα γούστα σας, είναι ένας πολύ δημοφιλής
τρόπος επεξεργασίας για τη βαφή με Chalk it. Το μυστικό είναι να σκεφτείτε
τις περιοχές όπου ένα κομμάτι θα φθείρεται φυσικά για πολλά χρόνια και
αφαιρέστε το χρώμα εκεί. Συνήθως, αυτό είναι γύρω από λαβές ή πόμολα,
γωνίες και κατά μήκος των άκρων και τυχαία σημεία εδώ και εκεί.
Προστασία: Θα πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε να προστατέψετε το έργο
σας με κερί. Ένα διαυγές κερί ή ένα χρωματιστό κερί θα "σφραγίσει" το
κομμάτι σχεδόν αόρατα, ανάλογα με το χρώμα του. Εναλλακτικά μπορείτε
να επιλέξετε για προστασία και να εφαρμόσετε το διάφανο βερνίκι
προστασίας με eggshell ή flat mat φινίρισμα.
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Συμβουλές
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Εάν γνωρίζετε τι είναι το γνήσιο χρώμα υγρής κιμωλίας Chalk it, πιθανότατα
έχετε άποψη για τις πολλές ιδέες και χρήσεις του. Μπορεί να σας αρέσει η
βαφή με κιμωλία για την ικανότητά της να μετατρέπει οποιοδήποτε λιτό
έπιπλο.
Το chalk it μπορεί να "χωρέσει" τόσο σε μια κουζίνα αγροικίας όσο και σε ένα
μοντέρνο υπνοδωμάτιο, όταν εφαρμοστεί σωστά, καθώς τα πολλά διαθέσιμα
χρώματα αυξάνουν τις δυνατότητες των δικοσμητικων παρεμβάσεών σας..
Ηεξαιρετικά ματ ζωντανή όψη αυτων των χρωμάτων -σε αντίθεση με τη
γυαλάδα ή ημι-γυαλάδα των τυπικών χρωμάτων- δίνει στα ντουλάπια
κουζίνας, στους τοίχους, στα έπιπλα και άλλες επιφάνειες περισσότερο
χαρακτήρα, διευκολύνοντας τη δημιουργία μιας πραγματικής ατμόσφαιρας ή
διάθεσης στο χώρο.  

Μικρά έπιπλα
Μικρά έπιπλα με συρτάρια και επίπεδη επιφάνεια, διακοσμητικά αντικείμενα,
και άλλα, είναι δυναμικά κομμάτια που μπορούν να χωρέσουν σε μια είσοδο,
μια τραπεζαρία, ένα σαλόνι ή σχεδόν σε οποιονδήποτε άλλο χώρο όπου ένας
τοίχος χρειάζεται ..γέμισμα. Μία  φρέσκια απόχρωση χρώματος Chalk it στα
έπιπλα αυτά, τα κάνει πολύ παιχνιδιάρικα και είναι η τέλεια λύση για να
αναζωογονήσετε έναν κατά τα άλλα ουδέτερο χώρο χωρίς να μπείτε σε
υπερβολικά ρουστίκ περιοχή.

Τοίχοι
Οι ιδέες βαφής με κιμωλία συνήθως επικεντρώνονται στις εφαρμογές
επίπλων, αλλά το Chalk it μπορεί να εφαρμοστεί και στον τοίχο. Η εμφάνιση
είναι συνήθως τολμηρή, με ματ φινίρισμα που είναι μια εντυπωσιακή
απόκλιση από το τυπικό γυαλιστερό ή ημι-γυαλιστερό των περισσότερων
χρωμάτων βαφής για τοιχους. Ανάλογα με την επιλογή χρώματος, η
ατμόσφαιρα μπορεί να πάει οπουδήποτε από σκοτεινή σε φωτεινή, έως
παιχνιδιάρικη.

Διακοσμητικά τούβλα
Το βαμμένο τούβλο εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά δημοφιλές, αλλά δεν
χρειάζεται να είναι πάντα λευκό. Ένα δυναμικό χρώμα Chalk it φαίνεται
σούπερ μοντέρνο —αλλά όχι σκληρό—  π.χ γύρω από ένα τζάκι. Το φινίρισμα
δεν είναι τόσο έντονο ώστε να είναι ενοχλητικό, αλλά προσφέρει ένα
εντυπωσιακό σημείο εστίασης για το χώρο.

 

Ιδέες-Προτάσεις
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Συσκευασία
Tο Chalk iT κυκλοφορεί σε μία σειρά επιλεγμένων αποχρώσεων. Οι αποχρώσεις που
περιλαμβάνονται στους χρωματικούς καταλόγους Vintage Touches & Chalk it Original
κυκλοφορούν σε συσκευασία των 200 ml και 900 gr, σε εργονομικό και καλά σφραγισμένο
δοχείο. Οι αποχρώσεις σε όλους τους άλλους χρωματικούς καταλόγους κυκλοφορoύν σε
δοχεία των 125 ml. Το περιεχόμενο των 200 ml  είναι ικανό για να καλύψει μέχρι 2,5
τετραγωνικά μέτρα ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Μετά τη χρήση το
δοχείο θα πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό μέρος μακριά από παιδιά.
 



www.kolla.gr
info@kolla.gr
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