
crackle glaze • εφέ κρακελέ

Βάψτε την επιφάνεια με το χρώμα 
βάσης και αφήστε να στεγνώσει. Αυτή 
η στρώση θα είναι η απόχρωση των 
ραγισμάτων στο τελικό αποτέλεσμα. 

Ανακατέψτε καλά το Crackle Glaze και 
απλώστε σε μια κατεύθυνση ένα παχύ 
στρώμα . Η στρώση θα πρέπει να 
είναι απαλή και λεία. Αφήστε τη να 
στεγνώσει για μία ώρα. 

Αραιώστε με νερό (10%) την τελική 
απόχρωση. Βάψτε την επιφάνεια με 
κάθετη φορά. Τα ραγίσματα θα 
αρχίσουν να εμφανίζονται όσο το 
χρώμα στεγνώνει. 

Ακρυλικό βερνίκι νερού το οποίο δημιουργεί εφέ κρακελέ δύο αποχρώσεων και όψη παλαιωμένου 
αντικειμένου πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Ιδανικό για διακόσμηση σε: έπιπλα, κορνίζες,
γύψινα, πόρτες, τοίχους κλπ. 
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TIPS:
Χρησιμοποιήστε πιστολάκι για να στεγνώσει
το χρώμα πιο γρήγορα. 

Όσο πιο παχιά γίνει η στρώση του Crackle 
Glaze, τόσο πιο μεγάλα θα είναι τα ραγίσματα.

Για πιο εντυπωσιακό εφέ επιλέξτε χρώματα
με έντονη αντίθεση. Για ρεαλιστικό επιλέξτε 
σκούρα βάση και ανοιχτόχρωμη τελική 
στρώση. 

Εφαρμόστε το βερνίκι Decorators Varnish
για να προστατεύσετε την τεχνοτροπία σε 
εξωτερική ή εσωτερική επιφάνεια. 

Για κρακελέ σε τζάμι ή μπουκάλι εφαρμόστε 
πρώτα το αστάρι Polyvine Clear Primer. 
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craquelure • εφέ ραγισμένη
πορσελάνη
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Σύστημα 2 μερών (basecoat και topcoat) που αναπαράγει
την όψη της παλιάς ραγισμένης πορσελάνης με λεπτά
ραγίσματα. Για εφέ πάνω σε εικόνες, κορνίζες, έπιπλα κλπ.  

Εφαρμόστε μια στρώση Craquelure 
Basecoat προσπαθώντας να μη 
μείνουν σημάδια από το πινέλο. Το 
Basecoat ακόμα και όταν στεγνώσει 
έχει ελαφρώς κολλώδη υφή. Xρόνος 
στεγνώματος: 30 λεπτά  έως 1 ώρα.  

Στη συνέχεια εφαρµόστε µια λεπτή 
στρώση Craquelure Topcoat. Καθώς 
στεγνώνει εµφανίζονται τα λεπτά
ραγίσµατα στην επιφάνεια. 

Για να φαίνονται τα ραγίσµατα πιό 
έντονα περάστε την επιφάνεια με
σκούρο Wax Finish της Polyvine ή 
σκούρο βερνίκι. Εφαρμόστε με ένα 
κομμάτι ύφασμα κάνοντας απαλές 
κυκλικές κινήσεις. 

TIPS:
Δοκιμάζετε πάντα την τεχνική σε μια πρόχειρη 
επιφάνεια.   

Εάν η επιφάνεια είναι πορώδης, όπως π.χ. 
µια κάρτα ή ένα κοµµάτι ξύλου, θα πρέπει 
πρώτα να σφραγισθεί µε µια στρώση 
Craquelure Topcoat και να στεγνώσει καλά. 

Μόλις εφαρμοσθεί το Craquelure Βasecoat 
έχει ημιδιαφανή όψη, αλλά στεγνώνοντας 
γίνεται εντελώς διάφανο. 

Στην τελευταία φάση της τεχνοτροπίας αν 
περισσεύει στην επιφάνεια βερνίκι ή 
χρωστικό, σκουπίστε το με ένα πανί.

Χρόνος στεγνώµατος 15 λεπτά – 1 ώρα.
Για άριστο αποτέλεσμα εφαρμόστε σε 
θερμοκρασία από 16 έως 21 βαθμούς. 
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