Aan de slag

Voeg een glinsterend
pareleffect toe aan
geverfde meubels

Meng het vernis vóór gebruik
goed om de pareldeeltjes te
verspreiden. Test het altijd eerst
op een paar plekjes voordat je aan
het hele project begint. Zorg dat
het oppervlak waaraan je werkt
droog en stofvrij is. Gebruik het
over droge Chalk Paint™ heen voor
de beste resultaten. Breng één of
twee laagjes aan met een Annie
Sloan platte kwast of gebruik een

Tips

Parelvernis is een lichtweerkaatsend
decoratief afwerkingsproduct op
waterbasis dat geschikt is voor gebruik
op meubels, muren en vloeren in huis
– of deze nu wel of niet geverfd zijn.
Parelvernis zorgt voor een sublieme,
hoogwaardige, glimmende afwerking.
Breng het over Chalk Paint™ aan
voor een intenser iriserend effect of
meng het met een heel klein beetje
Chalk Paint™ om licht glinsterende,
doorschijnende tinten te creëren.
Parelvernis zorgt voor een duurzame
afwerking en lijkt op Lacquer.

Kwaststreken worden geaccent
ueerd vanwege de lichtweerkaat
sende kenmerken van het vernis.
Als je het in drukke gebieden
gebruikt (zoals in keukens of op
vloeren), breng dan een laagje
Chalk Paint™ Lacquer over het
vernis aan voor extra bescherming.
PARELVERNIS OP LICHTE CHALK
PAINT™ (foto links). Breng het
over lichte Chalk Paint™ colours
kleuren zoals Old White aan voor
het meest intense pareleffect.
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Voor gedetailleerd werk breng je eerst Chalk Paint™ Lacquer over
Chalk Paint™ aan voordat je Parelvernis aanbrengt. Op die manier
wordt het hele meubelstuk beschermd. Je kunt ook Chalk Paint™
was gebruiken nadat je Parelvernis-details hebt aangebracht. Zorg dat
je het teveel aan was van geverniste oppervlakken verwijdert om de
afwerking helder te houden.
Elk blik dekt een oppervlak van ongeveer 6 m². De dekking is
24 m² per liter, afhankelijk van oppervlak en aanbrenging. De
droogtijd is ongeveer 2 uur, afhankelijk van omstandigheden.
Parelvernis is niet geschikt voor gebruik buitenshuis.
Twee laagjes zorgen voor het
beste effect en voldoende
bescherming zonder dat Chalk
Paint™ Wax of Lacquer nodig is.
OM PARELMOEREN INLEGWERK NA
TE BOOTSEN (foto midden).
•breng je Chalk Paint™ basiskleur aan
•schilder het patroon van parelmoeren inlegwerk met Chalk Paint™
in Old White met een kleine Annie
Sloan detailkwast
•breng een laagje Parelvernis over
de Old White aan
•breng doorzichtige Chalk Paint™
Wax aan en verwijder het teveel
MENGEN MET CHALK PAINT™ (foto
rechtst). Creëer een oneindig spectrum
van iriserende tinten door een heel
klein beetje Chalk Paint™ in je
gewenste kleur aan het Parelvernis
toe te voegen. Als je te veel Chalk
Paint™ toevoegt, is het pareleffect
minder, dus wees er zuinig mee!
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Gebruik het vernis om ornamenten,
kroonlijsten en houtsnijwerk beter
tot hun recht te laten komen.
De lichtweerkaatsende eigen
schappen van Parelvernis trekken
de aandacht en benadrukken
structurele details op subtiele wijze.

Annie Sloan detailkwast voor gedetailleerde patronen. Voor een egale
afwerking gebruik je een Annie Sloan sponsroller of verfspuit.

Nazorg
Spoel kwasten en rollers direct
na gebruik uit met een warm
sopje. Bescherm je parelachtige
afwerking door deze voorzichtig
af te nemen met een vochtige
doek en een mild sopje. Vermijd
regelmatig gebruik van agressieve
chemische middelen. Breng het
vernis opnieuw aan wanneer dat
nodig is. Voor de beste resultaten
gebruik je Parelvernis binnen een
jaar na aankoop.
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