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VP Antico by Artisan Enhancements®
VP Antico er et favoritprodukt blandt dekorationskunstnere, specialister i ”falsk” overfladebehandling og professionelle malere. VP Antico er en kunstig poleringsgips til brug ved fremstilling af forskellige looks i gips,
inkl. ”venetianske gips”-overflader. VP Antico giver et glat og poleret resultat efter sætning og tørring.

Anbefalet brug:
VP Antico er fremstillet til brug på korrekt klargjorte (grundede) overflader som f.eks. vægge og møbler.

Påføring af VP Antico:
VP Antico kan bruges til at skabe struktur ved hjælp af en række teknikker. VP Antico kan påføres med gipsske som det er, eller tilsættes maling og derefter stryges/rulles på for at opnå forskellige resultater. Et mere
traditionelt venetiansk gips look opnås ved at bruge The Color Shaper by Artisan Enhancements® til påføring af VP Antico. Brug The Color Shaper til at presse VP Antico gennem en stencil for hurtigt og nemt at
skabe relieffer. VP Antico kan også tilsættes vandbaserede malingstyper for at give malingen tykkere konsistens. Prøv VP Antico sammen med Crackle Tex by Artisan Enhancements® for at skabe et resultat af
”gammel”, krakeleret gips. Hvis nødvendigt, slib efter tørring let med et 220-400 grit papir for at fjerne skarpe
hjørner eller for at opnå et finere, blødere resultat. Forsegl med Clear Topcoat Sealer by Artisan Enhancements®. Følg anbefalingerne for Clear Topcoat Sealer og Clear Finishs hærdningstider før ibrugtagning.
Påføring med gipsske på vægge: Lidt VP Antico tages op på kanten af skeen. Påfør VP Antico i en 45 o vinkel og dæk hele vægfladen, idet der arbejdes fra våde til tørre områder. Hvis ønsket, gentag processen, når
første lag er helt tørt. Hold skeen i en en 45o vinkel og udglat overfladen. En 3/8”-nylonrulle kan ligeledes
bruges til at skabe strukturlag på vægflader. Prøv mange forskellige påføringsteknikker for at skabe en tyk,
kraftig struktur. Lad de enkelte lag tørre fuldstændigt natten over, før der gås videre med næste lag.

Tilsat farve:
VP Antico er et neutralt basismiddel, der let kan farves fra lyse til mørke farver. Omrør VP Antico-basen
grundigt, inden maling blandes i. Tag VP Antico-basen med til farvehandleren, og lad ham blande farven.
Gør-det-selv farvet VP Antico opnås hurtigt og nemt ved at blande VP Antico med vandbaseret chalk-, eller
ler-/mineralmaling. Begynd med forholdet 1:5 (1 del maling til 5 dele VP Antico). VP Anticos sammensætning
gør det også muligt at blande med andre farvetyper, f.eks. Mixol-farver. Efter tilsætning af maling omrøres
blandingen grundigt, således at produkterne blandes helt. Omrør løbende den farvede VP Antico-blanding

før, under og efter hver påføring. VP Antico-/farveblandingen tørrer op meget lysere med et svagt skær af
farve.

Nyttigt tip:
Jo mere maling/farve der tilsættes, jo ”løsere” eller tyndere bliver VP Antico-/farveblandingen. Det anbefales
at udføre en farvetest for at bestemme forholdet i ”opskriften” og den farvede VP Antico-blandings konsistens.

Rengøring og opbevaring: Nem rengøring med vand og sæbe. Luk beholderen tæt. Udsæt ikke beholderen for frost, direkte sollys eller ekstrem varme. Påfør ikke produktet, hvis luft- og overfladetemperatur er
under 100 C.

Yderligere information og inspiration:
http://artisanenhancements.com/blog/
https://www.pinterest.com/artisanenhance/clear-topcoat-sealer-by-artisan-enhancements/
/

