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Jak na to
Před použitím glazuru dobře 

rozmíchejte, aby se rozptýlily 

perleťové částice. Než začnete 

pracovat, proveďte vždy zkušební 

nátěr na několika místech. Zajistěte, 

aby byl natíraný povrch suchý a 

zbavený prachu. Nejlepších výsledků 

dosáhnete, když budete glazuru 

nanášet na suchou křídovou barvu 

Chalk Paint™. Naneste jednu nebo 

dvě vrstvy pomocí plochého štětce 

Annie Sloan, nebo pro malování 

detailů a vzorů použijte detailní štětec Annie Sloan. Chcete-li vytvořit 

hladší povrch, naneste glazuru pomocí pěnového válečku Annie Sloan 

nebo rozprašovače barvy. 

Při práci na detailech naneste nejprve křídovou barvu Chalk Paint™, 

pak naneste lak Chalk Paint™ a nakonec perleťovou glazuru.  

Tak zajistíte, že bude nábytek chráněn po celém povrchu. Případně 

můžete po nanesení perleťové glazury na detaily použít vosk Chalk 

Paint™. Povrch zachováte zářivý, když prostě setřete přebytečný vosk  

z glazovaných ploch.

Každá plechovka vystačí na nátěr přibližně 6 m². Vydatnost glazury 

je až 24 m² na 1 litr, samozřejmě v závislosti na povrchu a aplikaci. 

Glazura schne přibližně 2 hodiny v závislosti na podmínkách. Perleťová 

glazura není vhodná pro venkovní použití.

Dodá malovanému nebo 
již natřenému nábytku 
třpytivý perleťový lesk.

Perleťová glazura je vodou ředitelný 

dekorační nátěr odrážející světlo, 

který je vhodný pro použití v interiéru 

na nábytek, stěny a podlahy – ať 

už jsou malované, natřené, nebo 

bez nátěru. Perleťová glazura 

zajistí úžasnou, špičkovou, lesklou 

povrchovou úpravu. Získejte 

intenzivnější opalizaci nanesením na 

křídovou barvu Chalk Paint™ nebo 

vytvořte jemně třpytivé průsvitné 

odstíny smícháním s velmi malým 

množstvím křídové barvy Chalk 

Paint™. Perleťová glazura vytvoří 

trvanlivý povrch podobný laku. 

Perleťová glazura 
TÓNOVANÁ křídovou 
barvou Chalk Paint™

www.AnnieSloan.com

Perleťová glazura
imitující INTARZIE  

Z KOSTI

Tipy a triky 
Používá se ke zvýraznění lišt, říms a 

řezeb. Světlo odrážené perleťovou 

glazurou upoutá pozornost a jemně 

zdůrazní detaily struktury. 

Schopnost perleťové glazury 

odrážet světlo zdůrazní tahy 

štětcem a jeho stopy. 

Pokud glazuru používáte v místech 

s vysokou zátěží (např. v kuchyních 

nebo na podlahách), naneste na  

ni vrstvu laku Chalk Paint™, čímž  

jí zajistíte mimořádnou ochranu.

PERLETOVÁ GLAZURA NA 
SVETLÉ KRÍDOVÉ BARVE 
CHALK PAINT™ (fotografie vlevo). 
Nanesením na světlé křídové 

barvy Chalk Paint™, jako např. na 

barvu Old White, získáte mnohem 

intenzivnější perleťový třpyt. Dvě 

jednolité vrstvy zajistí nejlepší 

výsledek a dostatečnou ochranu,  

aniž byste potřebovali vosk nebo  

lak Chalk Paint™. 

IMITACE INTARZIE Z KOSTI (fotografie 
uprostřed). 
•naneste základní barvu Chalk Paint™  

•nakreslete vzor intarzie z kosti  

 pomocí křídové barvy Chalk Paint™  

 v odstínu Old White, použijte malý  

 štěteček Annie Sloan na detaily  

•naneste vrstvu perleťové glazury na  

 plochy vyznačené barvou Old White  

•naneste bezbarvý vosk Clear Chalk  

 Paint™ a pak přebytečný vosk setřete

TÓNOVÁNÍ KRÍDOVÝMI BARVAMI 
CHALK PAINT™ (fotografie vpravo). 
Přidáním malého množství barvy 

Chalk Paint™, dle vašeho výběru, 

do perleťové glazury vytvoříte 

neomezenou škálu opálových odstínů. 

Přidáte-li příliš mnoho křídové barvy 

Chalk Paint™, sníží se perleťový efekt, 

takže buďte opatrní!

Tónování perlet’ové glazury křídovou 

barvou Chalk Paint™ v barvě Florence.

Základní informace o 

Následná péče
Okamžitě vymyjte štětce nebo 

válečky v teplé mýdlové vodě. Chcete-li 

chránit svůj perleťový povrch, jemně 

ho otřete hadříkem navlhčeným ve 

vodě s jemným mýdlem. Vyhněte 

se pravidelnému používání silných 

chemikálií. Aplikujte opakovaně dle 

potřeby. K dosažení těch nejlepších 

výsledků použijte perleťovou glazuru 

do jednoho roku od zakoupení.

Perleťová glazura 
na SVETLÉ křídové barvě 

Chalk Paint™


