
ANNIE SLOAN® CHALK PAINT™ - DICAS & TRUQUES

Antes de utilizar a tinta: Vire a lata ao contrário e sacuda bem para certificar-se de que a tinta está bem misturada e 
distribuída uniformemente.

Antes de começar: Decida qual o efeito que está a tentar alcançar. Se pretender uma pintura texturada, deixe a lata em 
repouso sem a tampa para engrossar. Se preferir um acabamento liso, adicione um pouco de água aos poucos e misture 
bem para obter uma consistência mais fina. Isto é particularmente importante quando está calor. A tinta pode ser mais 
espessa ou fina, dependendo do meio ambiente e da temperatura. Nós raramente usamos a tinta directo da lata. Normal-
mente despejamos a quantidade necessária num recipiente mais pequeno com uma tampa e desta forma nunca alteramos 
a consistência de uma lata de tinta inteira.

Preparação: Normalmente não é necessário lixar e aplicar um primário na sua peça antes de começar, mas verifique que 
as superfícies a pintar estão limpas e qualquer tinta solta é removida, etc. Se a peça foi previamente envernizada convém 
aplicar duas demãos de shellac incolor, lacquer ou primário, para que o verniz não apareça por debaixo da tinta nova.

Pincéis: Não é necessário o uso de pincéis da Annie Sloan. No entanto aconselhamos o uso de um pincel de qualidade. 
Pincéis baratos costumam perder uma grande quantidade de pêlos, o que é muito chato e o acabamento não é muito bom. 
Também não duram muito tempo e acabam por custar mais dinheiro a longo prazo. Lave os pincéis com água e sabão.

Tinta: Annie Sloan® Chalk Paint™ é muito mais espessa e tem mais pigmento do que as tintas comuns. Isto significa que 
a cobertura é muito melhor e, geralmente, duas demãos chegam.

É possível clarear as cores com Old White, para um aspecto mais vintage ou Pure White para uma aparição mais moderna. 
Faça isso de forma gradual, até atingir o tom certo. Tenha em mente que a tinta quando seca fica um pouco mais escura. 
Também pode estender a gama de cores, misturando cores diferentes.

Cera: É importante o uso de uma camada de cera como acabamento final, assim que a tinta esteja completamente seca. A 
cera irá proteger a sua peça e adicionar definição. Aplique a cera com um pano velho (sem fiapos e limpo) ou um pincel. 
Nós normalmente usamos um pincel - é mais rápido e o acabamento fica mais liso.

Menos é definitivamente mais. Aplique a cera como se estivesse a colocar uma loção para as mãos, massajando a tinta 
para ajudar a absorver. Deixe secar completamente durante a noite e depois pode polir com um pano para dar um pouco 
de brilho, se desejar. Nós costumamos aplicar duas demãos de cera para tampos de mesa, para proteger um pouco mais. 
Levará cerca de 2 semanas para a cera secar completamente.

Ao usar cera escura para adicionar dimensão, uma aparência velha ou para escurecer a cor da tinta, aplique uma camada 
de cera clara primeiro. Dessa forma não vai sujar a pintura. Se aplicar demasiada cera escura, é simples de tirá-la nova-
mente com cera clara. Não se esqueça de limpar o seu pincel com água e sabão, senão, a cera vai endurecer e o pincel vai 
ficar estragado.

O que posso pintar com Chalk Paint™? A tinta tem uma qualidade incrível e pode ser aplicada praticamente em 
qualquer superfície. Madeira, metal, vidro, tecido, plástico fosco.

Angustiar: Se pretende um aspecto vintage, angustiar é uma óptima maneira de o fazer. Pode usar uma lixa fina e é 
melhor fazê-lo depois de aplicar a cera - menos poeira e mais controle sobre a quantidade de tinta que é removida.

Mais técnicas: Há muitas mais técnicas que podem ser utilizadas para Chalk Paint™, numerosas demais para explicar 
aqui. Lavagens de tinta, coloração de cera, efeito dourar, efeito crepitar ... a lista continua. Temos cursos regulares aqui no 
Atelier Autêntico, onde ensinamos técnicas mais avançadas. Fique de olho na nossa página no Facebook para datas destes 
cursos.

Contacte-nos em atelier@atelierautentico.pt se tiver quaisquer dúvidas.

Divirta-se!

Ruth & Sérgio 


