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Chalky Finish från DecoArt 
 

Manual med olika tekniker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slitage tekniker: 

Med vatten: 
Ett enkelt sätt att tillföra föremålet slitageutseendet är med en 
fuktig trasa.  
1. Applicera ett lager Chalky finish på en redan behandlad yta 
(med en annan Chalky kulör eller annan färg/lack).  
2. Ta en fuktig trasa och rubba av Chalky finish på kanterna och 
ytan där man vill ha slitage. Använd tekniken inom 15-45 min efter  
3. applikationen av Chalky finish för att få bäst resultat. Om man 
väntar längre måste man använda sig an sandpapper tekniken. 
4. Försegla ytan med lack eller vax. 
 
 

 
Med sandpapper: 
Att använda sig an sandpapper för att få slitage ger bättre kontroll 
över resultatet. Använd inte stålborste eller stålull, eftersom det blir 
gråa missfärgningar på Chalky färgen. 
 
1. Applicera ett lager Chakly finish på en redan behandlad yta 
(med en annan Chalky kulör eller annan färg/lack). Låt torka. 
2. Välj ett fint sandpapper i grovlek på 220. 
3. Sandpappra med lätt hand om du inte vill ta bort färgen ända 
ner till träet. Ta bort första färglagret eller mer på de ställen du 
önskar och tycker att det blir mest lik ett naturligt slitage. 
4. Försegla ytan med lack eller vax. 

 
 
Med vax: 
Att använda vax mellan färglagren gör att det översta färglagret inte häftar på de ställen man ha 
applicerat vax. 
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1. Använd ett stearin, bivax eller paraffin ljus och gnugga ljuset på de ställen du inte vill att nästa 

färglager ska fastna. Ta bort all överflödig vax med en torr trasa. 
2. Applicera nästa färglager och ta bort färgen med en trasa eller fingret där den inte fastnar. 
 

Vax tekniken är speciellt bra 
om man vill använda fler 
kulörer än två. 
Det kan vara väldigt effektfullt 
att använda sig av fler än två 
Chalky finish kulörer för att 
tillföra illusionen om att 
föremålet har under åren målats 
flera gånger.  
 

 
 
Med flera färger: 

 
1.    Applicera första lagret av Chalky 
finish. Låt torka. 
2. Gnugga vax på de ställen du  vill 
senare få fram igen. 
3. Applicera nästa lager med en annan 
kulör av Chalky finish. Låt torka. 
4. Använd fin sandpapper för att få 
fram de första Chalky finish lagret på de 
ställen du applicerade vax. 
5. Upprepa steg 1 till steg 4. Vid steg 4 
sandpappras på vissa ställen så mycket att 
du kommer ner till första färglagret.  
6. Försegla föremålet med Chalky lack 
eller Chalky wax. 
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Med torrborstning: 
Torrborstning är en enkel teknik som gör att penselstroken syns tydlig så att föremålet ser sliten och 
åldrad ut. 

 
1. Applicera första lager med 
Chalky finish. Låt torka. 
2. Ladda en torr borstpensel med en 
liten mängd Chalky finish i en annan 
kulör.  
3. Borsta av penseln på en 
pappersbit för att bli av med 
överskottsfärg. 
4. Använd dig av stora och lätta 

rörelse när du nu gå med penseln på föremålet. 
5. Upprepa processen steg 3 och 4 till du är nöjd med resultatet. 
 
Tipp: Om du inte vill ha så tydliga penselstroken, fukta penseln innan användningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schabloner och Chalky finish: 
 
Applicera schablonmotivet innan du använder slitagetekniken eller förseglar föremålet för att 
säkerställa att schablonmotivet har ”åldrat” på samma sätt som resten. 

   
 
Så här gör man: 
1. Lägg schablonen på föremålet och fixera den med maskeringstape. 
2. Använd en schablonpensel eller svamp för att applicera färgen på schablonen. 
3. Ta bort schablonen och rengör den med vatten och tvål. 
4. Efter färgen har torkat tillför man slitageeffekten i med att man sandpappra föremålet på de 

ställen man önskar inklusive schablonmotivet. 
5. Försegla föremålet med Chalky lack eller Chalky Wax. 
Tipp: Ladda schablonpenseln/svampen med lite färg i taget så att färgen inte kryper under 
schablonen. 
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Chalky Waxes och lacker: 
 
 

   
 
Eftersom Chalky waxes är vattenbaserade, kan man med fördel blanda dem med andra akrylfärger, 
t.ex. för att få ett metallik vax, kan de blandas med DecoArt Americana metallic färger. 
 
Chalky clear wax 
 
1. Använd en pensel eller luddfri trasa för appliceringen av vaxer i tunna lager. Ta genast bort 

överskotten. 
2. Låt första vax lagret torka innan du applicerar den nästa. Testa att vaxet inte är klibbig innan du 

applicera nästa lager. Om vaxet appliceras för tjockt blir det svårt att polera och resultatet 
fläckig. 

3. Använd en ren, vit trasa för poleringen. För att få den extra glansig skall poleringen påbörjas så 
fort den inte känns klibbig längre. 

Tipp: När man använder Chalky finish på tyg (t.ex. en sittdyna) hjälper clear wax att skydda färgen 
och hålla tyget rent, utan att krackelera som produkter från andra leverantörer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chalky dark waxes 
 
• Light Golden och Deep Brown Crème waxes ger föremålen ett annorlunda utseende. Mörka 

vaxer ändrar intensiteten av färger på ett väldigt påtagligt sätt, så att det är bra att testa på ett 
litet ställe på föremålet, innan man ger sig på hela stycket.  

• Viktigt att tänka på är att man alltid måste ha Clear wax under ett brunt vax för att skydda 
Chalky finish färgerna på föremålet att bli missfärgade. 

• För appliceringen använd samma metod som för Clear wax. Putsa genast bort de bruna vaxerna 
så att de bara är kvar i skarvarna av föremålet. 
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Chalky lacker 
 

• Det finns olika lacker i Chalky serien från supermatt till satinmatt som rekommenderas att 
använda för försegling av ytor som slits och används dagligen. När den är genomhärdad tål 
föremålet hushållrengörings produkter och är reptålig. 

• Appliceras istället för vaxer. 
• När man tillfört slitage tekniken på föremålet appliceras ett lager lack. Låt torka i minst 1 

timme. 
• Applicera ett sista lager. Låt torka i 24 timmar. 
 

Americana Decor® Stain Blocker: 
Om man är osäker hur föremålet man vill använda Chalky finish på är förbehandlad, 
rekommenderas att ett lager av Stain Blocker innan man börjar applicera Chalky finish på föremålet. 
På det sättet förhindrar man att gamla vaxer, lacker, färger, oljor etc. sippra fram och förstör Chalky 
finish looken. 
 
Rengör och skötsel: 
Americana Decor® Chalky Finish färger är vattenbaserade. Penslar och annat verktyg som 
användes görs rent med vatten och tvål. 
Den färdiga Chalky finish ytan görs rent med fuktig trasa och eventuell lite tvål. Om man använde 
vax för  förseglingen ska man lägga ett nytt lager vax då och då om ytan torkas av ofta. 
Om man använder Chalky finish på köksbord och liknande rekommenderas att använda Chalky 
lacker som försegling istället. 
Tipp: Rengör alltid burkens skruvlock innan du stänger burken, så att den är lättare vid nästa 
användning. 
 
Blandnings Guide: 
Americana Decor Chalky Finish färger kan lätt blands med varandra för att få annu fler kulörer. När 
man blandar färger ska man tänka på: 

• Blanda färgerna väl med en palettkniv eller liknande till en homogen färg, så att du inte få 
färgränder på ditt föremål. 

• Blanda alltid lite mer än du behöver, ifall du vill bättra till föremålet i framtiden. 
• Förvara blandningen i en syltburk eller dylikt för framtida bruk. 

 
 


