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Začíname
Pred použitím glazúru dôkladne 

premiešajte, aby sa perleťové 

častice dobre rozptýlili. Na začiatku 

každého projektu najprv skúšobne 

natrite rôzne malé časti. Povrch,  

s ktorým pracujete, musí byť suchý a 

zbavený prachu. Najlepšie výsledky  

dosiahnete po natretí na suchú 

farbu Chalk Paint™. Naneste jednu 

alebo dve vrstvy Plochým štetcom 

Annie Sloan. Na drobné detaily použite Štetec na detaily Annie 

Sloan. Ak chcete vytvoriť hladší povrch, naneste glazúru pomocou 

penového valčeka Annie Sloan alebo striekacej pištole. 

Pri vytváraní detailov naneste na farbu Chalk Paint™ najprv Lak  

Chalk Paint™ a až potom Perleťovú glazúru. Ochránite tak celý kus 

nábytku. Po vytvorení detailov pomocou Perleťovej glazúry môžete 

použiť Vosk Chalk Paint™. Prebytočný vosk z glazúrovaných častí 

zotrite, aby bol povrch žiarivý.

Jedna plechovka vystačí približne na 6 m2. Výdatnosť je až 24 m2 

na jeden liter v závislosti od spôsobu aplikácie a maľovaného 

povrchu. Čas schnutia je približne 2 hodiny a závisí od okolitých 

podmienok. Perleťová glazúra nie je vhodná na vonkajšie použitie.

Ako dať maľovanému 
nábytku trblietavý 
perleťový vzhľad

Perleťová glazúra na vodnej báze 

odráža svetlo a slúži na dekoratívnu 

povrchovú úpravu natretého aj 

nenatretého nábytku, stien či podláh 

v interiéri. Perleťová glazúra dodáva 

vznešený, luxusný a elegantný lesk. 

Pre intenzívnejšiu hru farieb naneste 

glazúru na Chalk Paint™ alebo ju 

zmiešajte s malým množstvom farby 

Chalk Paint™, aby spoločne vytvorili 

jemne lesknúce sa priesvitné 

odtiene. Po natretí Perleťovou 

glazúrou je ošetrený povrch trvácny, 

podobne ako po lakovaní.

www.AnnieSloan.com

Tipy a triky 
Použite na zvýraznenie reliéfov, líšt 

a vyrezávaných prvkov. Perleťová 

glazúra vďake jemnému odrážaniu 

svetla upúta pozornosť a zvýrazní 

detaily v štruktúre povrchu. 

Odrážanie svetla glazúrou 

zvýrazňuje ťahy a stopy zanechané 

štetcom.

Ak glazúru nanášate na často 

používané plochy (napr. kuchyňa 

alebo podlahy), naneste na ňu 

pre lepšiu ochranu aj vrstvu Laku 

Chalk Paint™.

PERLEŤOVÁ GLAZÚRA NA 
SVETLEJ FARBE CHALK 

PAINT™ (fotka vľavo). Najvýraznejší 

perleťový efekt môžete dosiahnuť 

náterom na svetlé farby Chalk 

Paint™ ako napríklad Old White. 

Dve zaschnuté vrstvy znamenajú 

najlepší výsledok a dostatočnú 

ochranu aj bez ošetrenia Voskom 

alebo Lakom Chalk Paint™. 

IMITÁCIA KOSTENEJ INTARZIE  

(fotka uprostred). 
•Naneste základnú farbu Chalk Paint™. 

•Pomocou malého Štetca na detaily   

 Annie Sloan namaľujte farbou  

 Chalk Paint™ v odtieni Old White  

 vzor imitujúci kostenú intarziu.  

•Naneste na vzor vytvorený farbou  

 Old White Perleťovú glazúru.  

•Naneste priesvitný vosk Chalk  

 Paint™, prebytočný vosk hneď zotrite

FAREBNÝ NÁDYCH S FARBOU CHALK 

PAINT™ (fotka vpravo). Vytvárajte 

nekonečné spektrum opálových 

odtieňov pridaním malého množstva 

vybranej farby Chalk Paint™ do 

Perleťovej glazúry. Farbu Chalk Paint™  

pridávajte opatrne, pretože jej  

väčšie množstvo tlmí perleťový efekt.

Zafarbenie Perlet’ovej glazúry odtieňom 

Florence farby Chalk Paint™.

Fakty o 

Perleťová glazúra 
na SVETLEJ farbe 

Chalk Paint™

Perleťová glazúra 
S NÁDYCHOM  

odtieňa farby Chalk Paint™

Perleťová glazúra 
na imitácii KOSTENEJ 

INTARZIE

Po farbení
Čo najskôr umyte štetce alebo 

valčeky v teplej mydlovej vode. 

Na ochranu perleťového efektu 

povrch opatrne očistite utierkou 

navlhčenou v jemne mydlovej 

vode. Vyhýbajte sa pravidelnému 

používaniu agresívnych 

chemikálií. V prípade potreby 

naneste ďalšiu vrstvu. Pre čo 

najlepšie výsledky spotrebujte 

Perleťovú glazúru do roka.


