
Chalk Paint  - Aan de slag
Toen Annie Sloan meer dan twintig jaar geleden haar eigen unieke decoratieve verf 
ontwikkelde (Chalk Paint ), betekende dit een revolutie op het gebied van decoratief 
schilderen. Gefrustreerd door het gebrek aan verfopties in die tijd creëerde zij haar 
eigen unieke, buitengewoon veelzijdige en gebruiksvriendelijke verf voor enthousiaste 
doe-het-zelvers én professionele schilders.

Distressen met 
twee kleuren

Eenvoudige 
vintage look

Gladde, 
moderne 

afwerking

De rustieke, 
gebladderde look

 Om een gladde ondergrond 
te krijgen, schuur je het 
oppervlak met medium 

schuurpapier. Breng twee lagen Chalk Paint   
aan, waarbij je de kwast in alle 

richtingen beweegt. Gebruik twee 
verschillende, op elkaar afgestemde 
kleuren als eerste en tweede laag. 
Breng de tweede laag wat dunner 

aan dan de eerste laag.

 Breng een laag 
Chalk Paint  aan, 

waarbij je de kwast 
in alle richtingen 

beweegt.

 Breng Annie Sloan Clear Soft Wax aan met een niet-pluizende doek of met een kwast. Werk 
de was in de verf, net zoals je een handcrème zou aanbrengen, en verwijder ondertussen het 

teveel aan was met een doek.

 Zorg er bij het afwerken voor dat op elk deel van het meubelstuk ten minste één laag was is aangebracht met een niet-pluizende doek.

 Optioneel  Verwijder een klein gedeelte 
van de verf met fijn of medium schuurpapier 

totdat je het effect krijgt dat je wilt.

 Zet de verf een paar 
uur in de koelkast om 
hem erg dik te maken.

 Breng twee of op 
sommige plekken zelfs 

drie lagen aan en laat de 
verf drogen. Je kunt ook 
een föhn gebruiken om 

mooie barsten te creëren.

 Zodra de verf is opgedroogd, 
‘tik’ je snippertjes los met een 
stukje gevouwen schuurpapier.

 Meng de verf met water 
en breng het met een 

kwast glad en regelmatig 
aan in dezelfde richting als 

de nerven van het hout.

 Optioneel   Gebruik 
als de verf droog is een 

stuk extra fijn schuurpapier 
(korrel 600 of hoger) om 

het oppervlak glad te 
schuren.

 Optioneel   Gebruik Dark Soft Wax voor een mooi antiek effect. Breng het aan in de (nog 
zachte) Clear Soft Wax and verspreid het vervolgens. Bewerk steeds een klein stuk tegelijk en 

verwijder het teveel met Clear Soft Wax.
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Chalk Paint   hecht op bijna elke ondergrond, binnen en 
buiten. Het is dus bijna nooit nodig om te schuren en te 
gronden voor het verven. Je kunt meteen aan het leuke 
werk beginnen: ongelofelijke resultaten die eenvoudig te 
realiseren zijn.

Als je met nieuw, onbehandeld hout werkt, moet je de 
knoesten en open nerven wel voorbehandelen met een schellak of 

primer. Dit blokkeert de harsen die door de verf heen kunnen dringen. 
Als je een gele of roze vlek krijgt op oude meubels 

(meestal bij meubels uit de jaren 1930 of 1940) dan gebruik 
je schellak of primer op alkydbasis. Breng een of twee lagen 
schellak aan met een stoffen doek om dit te vermijden. 
Drogen duurt maar een paar minuten, zodat je meteen verder 
kunt met schilderen!

Het is heel eenvoudig om prachtige resultaten te bereiken met de decoratieve Chalk Paint . Zeker wanneer je weet hoe 
het moet. Wees royaal – wees overdadig! Heb plezier in het schilderen en wees niet te voorzichtig met de kwast. Dit zal je 
helpen om je eigen stijl te vinden.

stap voor stap

Beken
de afwerkingen

“Vermijd perfectionisme!

De zog
enaamde ‘distressed look’ is 

niet m
oeilijk

 voor e
lkaar te krijgen 

en is va
n nature ook niet bedoeld 

om perf
ect te

 zijn.” - 
TM
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Wil je meer weten? Alle winkels met de producten van Annie Sloan 
verstrekken praktisch advies en verzorgen workshops over deze en andere 
technieken van de Annie Sloan-methode.

Grondverf en schuren niet nodig? Echt waar!



 Vind Annie online:
 www.AnnieSloan.com    www.ChalkPaint.com

 Facebook.com/AnnieSloanHome    Pinterest.com/AnnieSloanHome    

 Twitter @AnnieSloanHome    YouTube.com/AnnieSloanOfficial 

  www.AnnieSloanPaintAndColour.Blogspot.co.uk     

Alle rechten voorbehouden. Copyright © 2013 Annie Sloan. Chalk Paint is een handelsnaam die wordt gebruikt door Annie Sloan Interiors Ltd.

       Profiteer van de veelzijdige mogelijkheden van Chalk Paint
Ondanks dat Annie Sloan haar Chalk Paint  oorspronkelijk voor meubelstukken ontwikkelde, kan de verf op  
ontzettend veel andere creatieve manieren worden gebruikt.

In de tuin – Je kunt Chalk Paint  
gebruiken op buitenmuren, tuinmeubelen 
(helaas niet op teak), metaal, beton, mat 
plastic en zelfs op terracotta. De verf een 
dag laten drogen en uitharden, en met een 
vochtige doek afnemen voordat de verf aan 
regen wordt blootgesteld. Was aanbrengen 
is niet nodig.

Muren – Breng Chalk Paint  aan met een 
roller of een grote kwast voor extra textuur. 
Je kunt dan was aanbrengen of het zo laten 
– muren in slaapkamers zijn prachtig met de 
zachte, matte afwerking zonder was. 

Metaal – Je kunt direct over allerlei 
ijzerwaren en metalen heen verven. Chalk 
Paint  kan oude koperen en andere metalen 
objecten en accessoires nieuw leven 
inblazen en zelfs roest bedekken of het 
roestproces vertragen.

Vloeren – Chalk Paint  kan oude 
betonnen en houten vloeren transformeren, 
ook als ze gevernist zijn. Breng eerst twee 
of drie lagen Chalk Paint  aan en vervolgens 
Annie Sloan Lacquer met een roller voor een 
duurzame afwerking.

Keukenkastjes – Je kunt prachtige 
resultaten bereiken met Chalk Paint  op en in 
je keukenkastjes. Breng ten minste twee lagen 
verf aan, gevolgd door twee of drie lagen Annie 
Sloan Soft Wax om het af te werken en te 
beschermen. Eenvoudiger kan niet.

 Prachtige resultaten met Annie Sloan Soft Wax  
Annie Sloan Soft Wax is de perfecte aanvulling op Chalk Paint ; sterker nog, ze horen bij elkaar! 
Sensationele resultaten verkrijgen is heel eenvoudig; je hebt alleen een katoenen doek of een zachte, 
ovale Annie Sloan Pure Bristle Brush nodig om in alle hoekjes en gaatjes te komen.

  Voor het beste resultaat wrijf je de was 
echt in de Chalk Paint  bij het aanbrengen. 
Denk aan een handencrème en breng de verf 
op dezelfde manier aan! Verwijder het teveel 
aan was met een schone doek.

  Less is more, dus breng de was niet te dik aan. 
De was voelt direct na het aanbrengen droog aan.

  Bewerk kleine stukjes tegelijk, zodat de was niet 
opdroogt voordat je deze in de verf kan wrijven. 

  Duw de Dark Soft Wax in alle hoekjes en 

gaatjes, en veeg er overheen met Clear Soft 
Wax voor het beste resultaat.

  De was zal direct droog aanvoelen, maar het 
volledig uitharden van de was duurt langer.

  Het uithardingsproces kan 5–21 dagen duren 
en is afhankelijk van de kamertemperatuur. 

  Als je een mooie glanzende afwerking wilt, 
wacht dan 24 uur met het uitwrijven van de was.

  Annie Sloan Soft Wax is veilig voor 
etenswaren nadat het volledig is uitgehard.

“ Schuurpapier en primer 

zijn vrijw
el altijd overbodig. 

Begin gelijk met het leuke 

gedeelte!” -
 

TM

“Chalk Paint  is dik, 
waardoor je textuur kunt 

creëren met je kwast. Als je een 
glad effect wilt, voeg dan 

wat water toe.” - TM

Het verkooppunt bij jou in de buurt:

 Je Annie Sloan-kwast
  Was je Annie Sloan Pure Bristle Brush na het verven goed 

uit met warm water en zorg dat alle kleur eruit verdwenen is.   
  Je kunt je Pure Bristle Brush ook gebruiken voor het 

aanbrengen van Soft Wax. Spoel de kwast af met warm 
water en afwasmiddel om hem schoon te maken.

 Zo blijft het langer mooi
  Voor het verwijderen van vlekken gebruik je een iets vochtige 

doek of zeem en een kleine hoeveelheid milde zeep. Als er 
een sterker middel nodig is, kan het zijn dat je de was opnieuw 
moet aanbrengen.   Voorkom hoge temperaturen of extreem 
hoge vochtigheid. Net als jij geeft ook je afwerking de voorkeur 
aan een gematigd klimaat!    Was is oplosbaar in alcohol, dus 
kan je het beter niet gebruiken voor de bar van een café!


