
Chalk Paint™ - Başlarken 

Annie Sloan 25 yıl önce eşsiz bir dekoratif boya olan “Chalk Paint™”i geliştirdiği zaman, 

boyama konusunda tam bir devrim yarattı. O zamanlarda boyaların sınırlı çözümler sunuyor 

olması Annie Slona’a kendi özel boyasını yaratmasına sebep oldu ve hem DIY tutkunlarına 

hem de profesyonellere çeşitlilik ve kullanım kolaylığı sundu. 

Chalk Paint™ ile çarpıcı sonuçlar elde etmek oldukça kolaydır. Özellikle de nasıl yapılacağını 

biliyorsanız. 

Liberal olun, lüks düşkünü olun. Boyamanın tadını çıkartın ve fırça ile barışın. Bu stilinizi bulmanıza yardımcı olacaktır. 

  Adım adım bazı klasik teknikler:   

Rustik Dokulu 
“Chippy” 

görünümü   

Düz Modern 
Görünüm 

  

      
↓  ↓   

  

Basit Vintage 
görüntüsü 

 

Çift Renkli Eskitme 

 

Boyayı gerçekten kalın 
hale getirmek için 
buzdolabında birkaç 
saat bekletin 

 

 Tüm pürüzleri ortadan 
kaldırmak için orta 
kalınlıkta bir zımpara 
kağıdı ile yüzeyi 
zımparalayın.   

  ↓ 
 

↓ 
 

↓  ↓   

  

 Fırçayı farklı yönlerde 
hareket ettirerek tek kat 
Chalk Paint™  uygulayın 

 

 Fırçayı farklı yönlerde 
hareket ettirerek çift kat 
Chalk Paint™  uygulayın. 
İlk ve ikinci kat olarak 
birbiriyle uyumlu iki farklı 
renk kullanın. İkinci katı 
ilk kattan daha ince 
uygulayın. 

 

 İki ya da yer yer üç kat 
uygulayarak kurumaya 
bırakın. Hatta bazı 
yerlerinde saç kurutma 
makinası kullanarak 
çatlaklar elde 
edebilirsiniz. 

 

 Boyayı sulandırın ve ve 
fırça ile aynı yönde düz 
bir şekilde uygulayın. 

  

  ↓ 
 

↓ 
 

↓  ↓   

  

 Fırça veya havsız bir kumaş ile, sanki el kremi sürer gibi hiçbir boşluk bırakmadan Annie 
Sloan Clear wax uygulayın 

 

↓ 
  

  ↓ 
 

↓ 
 

↓  ↓   

  

Opsiyonel * ince veya orta kalınlıkta bir zımpara ile hayal 
ettiğiniz görüntüyü elde edene kadar zımpara yaparak 

boyayı kısmen yüzeyden çıkarın. 
 

 Kuruduğu zaman 
katlanmış bir zımpara 
kağıdı ile bazı vuruşlar 
yapın. 

 

Opsiyonel * boya 
kuruduğu zaman, ince 
bir zımpara kağıdı ile 
yüzeyi düzeltin.   

  ↓ 
 

↓ 
 

↓  ↓   

  

 Opsiyonel * mükemmel bir antik doku için Dark Soft Wax uygulayın. Hala yaş olan Clear 
wax’ın üzerine uygulayın ve istediğiniz biçimde dağıtın. Küçük yüzeyleri aynı anda yapın ve 

fazlalığı Clear Soft wax uygulayarak alın. 
 

↓ 
  

  ↓ 
 

↓ 
 

↓  ↓   

  Son olarak tüm yüzeyin havsız bir kumaş ile wax uygulandığından emin olarak mobilyanızın boyasını tamamlayın.   

                  

 

“Mükemmel Olmaktan kaçının! Eskitme yüzeyi yaratmak zor değildir ve doğanın yardımıyla mükemmel olacaktır” 

Annie Sloan 



Astar kullanmadan mı? Zımparalamadan mı? Gerçekten mi? 

 Chalk Paint ™ iç ve dış mekanlarda neredeyse tüm yüzeylere uyum sağlar ve boyamadan önce astarlamaya 

veya zımparalamaya gerek yoktur. Sadece içine birazcık eğlence sıkışmıştır: şaşırtıcı harika sonuçları elde etmek çok 

kolaydır. 

Eğer yeni, işlem görmemiş bir ahşap üzerinde çalışıyorsanız, ahşap düğümler ve açıklıklar için gomalak uygulamaya 

ihtiyacınız olacaktır. Bu tanenlerin boyanın yüzeyine çıkmasını engelleyecektir. 

Eski mobilyalarda (1930 – 1940 yıllarının mobilyalarında) sarı veya pembe lekelerin boyanın yüzeyine çıktığını 

görürseniz şeffaf gomalak uygulayın. Bir bez yardımıyla uygulanan tek veya çift kat gomalak bunu engelleyecektir. 

Birkaç dakika içinde kuruyacaktır ve boyama işleminize hemen devam etmenize yardımcı olacaktır. 

 

Chalk Paint ™’in Çok Yönlü kullanımını Yakalayın 

Annie Sloan Chalk Paint™’i mobilya için üretmiş olabilir ama onu kullanabileceğiniz çok yolunuz var 

Bahçede: Chalk Paint ™ dış mekan duvarlarında, bahçe mobilyalarında (tik hariç), metal, beton, mat plastik, hatta 

terakota yüzeylerde kullanılabilir. Sadece sertleşmesi için 1 gece bekleyin ve yağmura maruz kalmadan önce nemli bir 

bezle silin. Wax yapmaya gerek yoktur. 

Duvarlarda: sünger rulo ile veya büyük fırça ile hafif dokulu olarak uygulayın. Bu şekilde bırakabilir veya büyük fırça 

ile wax uygulayabilirsiniz. Yatak odası duvarları wax uygulanmamış, yumuşak ve mat doku ile harika görünüyorlar. 

Metal: Metal olan her çeşit yüzeye ve mobilyaların metal aksam ve aksesuarlarına direkt olarak uygulayabilirsiniz. 

Chalk Paint ™ eski pirinçleri ve diğer metal aksesuarları canlandırır. Hatta kapatarak paslanmayı bile yavaşlatır. 

Mutfak Dolapları: Mutfak dolaplarınızda Chalk Paint ™ kullanarak çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Sadece en az 

iki kat boya uygulayın ve iki veya üç kat wax uygulayarak boyayı kapatarak koruma altına alın. Bu kadar basit. 

Zeminler: Chalk Paint™ eski beton ve ahşap zeminleri cilalı olsalar dahi yepyeni hale getirebilir. Sadece iki veya üç kat 

Chalk Paint™ uygulayın ve sünger rulo ile Annie Sloan Likör uygulayarak dayanıklılığını arttırın. 

“Chalk Paint™ oldukça kalındır, böylece fırçanızla dokular yaratabilirsiniz. Eğer düz bir yüzey tercih ediyorsanız 

sadece biraz su katabilirsiniz. 

 

Annie Sloan Soft Wax ile Harika Sonuçlar  

Annie Sloan Soft Wax Chalk paint™’in mükemmel tamamlayıcısıdır. Hatta temel tamamlayıcısı da denebilir. 

Sansasyonel sonuçlar ortaya çıkarmak gerçekten çok kolay – sadece pamuklu bir bez veya köşe ve girintilerin içine 

uygulayabilmek için oval formlu yumuşak saf kıl Annie Sloan fırçası kullanın. 

• Chalk Paint™ üzerine Wax uyguladığınız zaman en iyi sonuç için iyice yedirin. Bir el kremi gibi düşünün ve aynı 

yönde uygulayın. Fazlasını temiz bir bez ile alın. 

• “az çoktur” yani çok fazla uygulamaya gerek yoktur. Wax uygulandıktan bir süre sonra, dokunduğunuzda 

kuru hissi vermeye başlayacaktır. 

• Küçük alanlarda çalışın, böylece kurumaya başlamadan üzerinde çalışabilirsiniz. 

• Wax tüm girintilere iyice itilmelidir ve en iyi sonuç için bez ile yedirilmelidir. 

• Wax çok çabuk kurumaya başlayacaktır ama tam olarak iyileşmesi ve sertleşmesi daha uzun zaman alacaktır. 



• “kür” süreci ortam sıcaklığına bağlı olarak 5-21 gün arasında değişecektir. 

• Gerçekten iyi bir parlaklık elde etmek istiyorsanız polisaj yapmadan önce 24 saat süre tanıyın. 

• Tam olarak kuruduğunda wax gıda açısından güvenlidir. 

Annie Sloan Fırçalarınız 

• Saf kıl Annie Sloan fırçalarınızı boyadan sonra ılık su ile tüm renk gidene kadar iyice yıkayın. 

• Kıl fırçalarınızı Soft Wax uygulamak için kullandıysanız yine ılık su ile ve yağ temizleyici sabun ile yıkayın. 

Uzun Süreli İyi Görünüm 

• İz ve lekeleri temizlemek için nemli bir bez veya saf sabun kullanın. Daha güçlü bir temizleyiciye ihtiyaç 

duyarsanız, temizlediğiniz o bölgeye tekrar wax uygulama ihtiyacı duyabilirsiniz. 

• yüksek ısılardan ve nemden uzak durmak gerekir. Tıpkı sizin ihtiyacınız gibi, mobilyanız da ılımlı bir iklime 

ihtiyaç duyar. 

• Wax alkol ile çözülür, bu yüzden barlarda kullanılması tavsiye edilmez. 

 

Chalk Paint™ Türkiye: 

 

www.damavintage.com 

facebook: Dama-Paint-Annie-Sloan-Chalk-Paint-Mobilya-Boyası 

instagram.com/anniesloanturkiye 

Dama Konsept Mimarlık Tasarım San ve Tic Ltd Şti 

Beytepe Mahallesi 1730. Sokak no: 30 Ankara 

Tel: 0 312 446 40 34 – 35 

Cep: 0 532 463 84 57 / 0 532 286 86 06 

Annie Sloan’a erişmek için: 

www.AnnieSloan.com 
www.ChalkPaint.com 

Facebook.com/AnnieSloanHome 
Pinterest.com/AnnieSloanHome 

Twitter @AnnieSloanHome 
YouTube.com/AnnieSloanOfficial 

www.AnnieSloanPaintAndColour.Blogspot.co.uk 
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