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Easy Crackle by Artisan Enhancements®
Easy Crackle er et tyndtflydende bindemiddel, som gør det muligt at skabe fine og
præcise effekter med vandbaserede malingstyper og/eller gips. Easy Crackle giver et
raffineret, gammelt, antikt look af krakeleret maling og/eller gips.

____________________________________________________
Anbefalet brug:
Easy Crackle er beregnet til brug på opbevaringsmøbler, møbler og vægge. Easy Crackle
bør IKKE bruges på latex eller oliemaling. Easy Crackle bruges sammen med
vandbaserede matte malingstyper, f.eks. Nordic Chic, Chalk Paint® eller andre ler/mineralholdige malingstyper.

Påføring af Easy Crackle:
Klargør den forseglede grundoverflade. Grundoverfladen eller første lag maling er det lag
der vil kunne ses gennem gipsens eller malingens krakeleringer. Ønskes anden farve
som bund, påføres dette og det bør tørre fuldstændig op, inden Easy Crackle påføres.
Easy Crackle kan også bruges på bejdsede eller naturligt forseglede træoverflader.
Såfremt overfladen er ubehandlet, bør denne forsegles, inden der arbejdes med Easy
Crackle. Der kan forsegles med fx Clear Topcoat Sealer by Artisan Enhancements®.

Et rigeligt lag Easy Crackle stryges eller rulles på den klargjorte/-malede overflade. Stryg
eller rul med et let pres for at undgå, at krakeleringsmidlet overbearbejdes, mens det
tørrer. Easy Crackle vil fremstå mælkeagtig, men tørrer op klar. Lad Easy Crackle tørre
grundigt, før der fortsættes.

Påfør derefter det tørre Easy Crackle-lag enten et lag VP-Antico eller maling. Det er i
dette øverste lag, krakelering sker, når det er tørt. Brug Color Shaper by Artisan
Enhancements® eller gipsske til nem påføring af gipslag for at opnå tykke og kraftige
krakeleringer. Brug pensel eller rulle til påføring af det øverste lag maling. Krakelering
sker, så snart det yderste lag gips eller maling begynder at tørre. For at tidligt opståede
krakeleringer ved et uheld ikke gipses eller males over, bør unødigt pres og
overbearbejdning undgås. Når det øverste lag er tørt, forsegles overfladen med Clear
Finish by Artisan Enhancements® (ekstra glans) eller Clear Topcoat by Artisan
Enhancements® (for længere holdbarhed og til udendørs overflader). Følg
anbefalingerne for Clear Topcoat Sealer og Clear Finishs hærdningstider før
ibrugtagning.

 For at opnå naturlige ujævne krakeleringer påfør Easy Crackle med en rund pensel
(Small Round Brush by Artisan Enhancements® anbefales) på den klargjorte
overflade. Lad Easy Crackle tørre til klar tilstand, dup med et let pres det øverste lag
maling på. Lad overfladen tørre fuldstændig og forsegl med Clear Finish by Artisan
Enhancements® (ekstra glans) eller Clear Topcoat Sealer by Artisan Enhancements®
(for længere holdbarhed og til udendørs overflader).


For at skabe en liniær effekt: påfør grunder med liniære strøg og lad overfladen tørre
helt. Med en engangspensel og med et let pres og liniære strøg påføres derefter Easy
Crackle den malede overflade. Når krakeleringsmidlet er tørt (Easy Crackle tørrer op
klar), påføres med liniære strøg et rigeligt lag maling. Et let pres bør holdes. Lad den
krakelerede overflade tørre helt op og forsegl med Clear Finish by Artisan
Enhancements® (ekstra glans) eller Clear Topcoat Sealer by Artisan Enhancement®
(for længere holdbarhed og til udendørs overflader).



For at skabe ekstra struktur: Easy Crackle kan bruges sammen med Fine Stone by
Artisan Enhancements® eller VP Antico by Artisan Enhancements®.

Nyttige tips: Hvad skal jeg gøre, hvis krakelering ikke opstår?
Hvis krakeleringer ikke opstår, når det øverste lag er helt tørt, kan udeblivelsen skyldes
en af følgede årsager:
Easy Crackle blev overbearbejdet under påføring, blev derfor tørret af, og der var ikke
nok krakeleringsmiddel tilbage på overfladen.
Der påførtes ikke nok Easy Crackle mellem underlag/grunder og øverste lag.
Der påførtes ikke nok maling i øverste lag, og der var derfor ikke maling nok til krakelering.
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Øverste lag blev overbearbejdet og krakeleringer fyldt op ved for mange strøg hen over
dem.
Hvis krakeleringer ikke opstår i første forsøg, påfør Easy Crackle igen i et tykkere lag eller
påfør to lag Easy Crackle, såfremt det ønskes. Gentag påføringsprocessen af øverste lag
til det ønskede resultat opnås.

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 10o C.

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