
Slät Yta

Öppna färgburken och rör om
noga.
Häll upp färg i ett annat kärl och
späd med lite vatten.
Måla i tunna jämna strykningar
med en platt syntetpensel. 
Måla inte över områden som
håller på att torka.
Använd ett fint sandpapper för att
ta bort eventuella ojämnheter
mellan strykningarna 
Upprepa efter behov.

Torktider

2 timmars torktid mellan
strykningarna.
24 timmars torktid innan
applicering av skyddande
slutbehandling. 

Vintro Chalk Paint kan snabbt
kännas torr och övermålningsbar,
men för bästa resultat
rekommenderar vi:

Yta Med Struktur
Öppna färgburken och rör om
noga.
Måla tjockt med en pensel av
naturborst 
Stryk korsvis och i alla riktningar
Fyll i med färg på ställen där det
saknas, måla ett andra lager om
det behövs.

Förberedelser

Slipa bort rester av gammal lack
eller färg med ett fint
sandpapper. 
Fyll i hål med spackel. Låt torka
och slipa ytan jämn.
Toka av ytan med mild
tvållösning för att ta bort damm
eller smuts, låt torka grundligt.
Ta bort ev. dörr- eller
lådhandtag.

Slutbehandling

Vintro Wax appliceras med
vaxpensel, tunt och jämnt i två
lager. Polera vaxet med luddfri
trasa till ytan känns slät och
silkeslen. 
Vintro Extreme Laquer appliceras
med flat syntetpensel eller
skumgummiroller, tunt och jämnt i
två lager. 

 Vintro Chalk Paint slits utan
slutbehandling. Som skydd kan Vintro
vax eller lack användas.

Två strykningar i olika
kulörer

Måla ett lager Vintro Chalk Paint
i den stil du valt och låt torka.
Stryk ut ett andra lager Vintro
Chalk Paint av en kontrasterade
kulör. Låt torka.
Dra ett sandpapper med lätt
hand över den målade ytan, så
att den underliggande kulören
kommer fram här och där (kan
göras innan alt. efter man lägger
på Vintro Wax).  
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Colour Wash

Måla ytan med Vintro Chalk Paint i en
baskulör och låt torka
Välj en kontrasterade kulör Vintro
Chalk Paint. Öppna burken och
blanda färgen med vatten till tunn
vattenfärg -1 del färg/3 delar vatten.
Måla med pensel i sektioner.
Torka med luddfri trasa över ytan för
att få bort ev. överflöd av vattenfärg.
Låt färgen fästa i struktur och lister.
Upprepa till önskatt  utseende.

Ger målat eller obehandlat trä mjuka,
dämpade kulörer.

Schablonmålning/
stencilering

Måla ytan med Vintro Chalk Paint
och låt torka
Sätt fast schablonen med flyttbart
spraylim eller lätthäftande tejp 
Doppa toppen på en pensel i Chalk
Paint i vald kulör. Torka bort ev.
överskott på en luddfri trasa,
penseln ska nästan kännas torr.
Ströppla eller stryk penseln över
schablonen.

Laserande Effekt

Öppna burken med Vintro Extreme
Lacquer och rör om
Häll upp lack i ett separat kärl 
Blanda lite Vintro Chalk Paint i
lacken till önskad kulörstyrka. 
Häll i lite vatten för att tunna ut
blandningen.
Applicera med pensel, torka bort ev.
överskott med luddfri trasa. 
Avsluta med lack eller vax.

Används på målade ytor eller
obehandlat trä.

Torrborstning

Använd en flat pensel, doppa
toppen i Vintro Chalk Paint. Stryk av
överskottsfärg på en luddfri trasa
till penseln nästan är torr. 
Vinkla penseln 60 grader och stryk
ut färgen över ytan med fjäderlätta
rörelser 
Upprepa till önskat utseende
uppnåtts
 

Kan användas för att lyfta fram lister
och andra detaljer eller ge målade ytor
textur.

Slitet Utseende

Använd ett fint sandpapper och
slipa där det skulle bli naturligt
slitage ex. upphöjda ytor,
ornament, kanter och hörn.
Torrtorka bort det fina slipdammet.
Görs slipningen efter ytan vaxats,
lägg på ett nytt skyddande lager
vax när du är nöjd med utseendet.

Nya målade ytor kan få ett gammalt
slitet utseende genom att man slipar
bort det översta lagret färg så att den
undre kulörer kommer fram. 

Pigmenterade Vaxer

Häll upp Vintro Clear Wax på ex. en
flat tallrik.
Blanda små mängder Vintro Chalk
Paint i vaxet till önskad kulörstyrka.
När färgen blandats i vaxet ska det
fortfarande kännas silkeslent.
Applicera vaxet med vaxpensel,
torka bort ev. överskott med en
trasa. Arbeta med små delar av
ytan i taget.
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