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Premium

Silikatne kredne barve, 

... postani "SShhaabbbbyy  CChhiicc" umetnik. 

restavratorski voski & 
zaščitni premaz



PPrriimmeerrnnoo  zzaa: Silikatna kredna barva Crayee 
je primerna za kreativno oblikovanje v zaprtih 
prostorih ali ustvarjanje »Shabby Chic« videza 
elementov vašega doma. Silikatna kredna 
barva Crayee temelji na osnovi mineralnih 
surovin in ni škodljiva za ljudi in okolje. 
Odlično se obnese na apnenčastem, 
cementnem, mavčnem in glinenem ometu, 
betonu, opeki, tapetah ter  lesu. Kredna barva 
je tudi univerzalno primerna za pohištvo. 

Crayee silikatna kredna barva ne vsebuje 
topil in je obogatena s silicijevim dioksidom, 
zaradi česar je idealna rešitev za vse  naštete 
podlage. Posebne sestavine v barvi tvorijo 
mikroporozno, neločljivo fuzijo s podlago. 
Rezultat tega je popoln oprijem in izredno 
visoka obstojnost tudi na kritičnih podlagah. 
Vse barve se lahko redčijo z vodo in med 
sabo.

Odlična silikatna kredna barva
� brez topil
� mat
� paroprepustna

##  0055

##  0066##  0022

##  0033 ##  0099

##  0011

bbeellaa

##  2211

##  2233

##  2244 ##  2277

##  2266

##  2255

Osnovne

Trendovske

Im Vergleich zu Acrylfarben hört sich das Arbeiten mit Kalkfarbe etwas komplizierter an. 
Es braucht ein wenig Zeit bis man sich an die Eigenschaften von Kalkfarbe gewöhnt hat.

Aber es lohnt sich auf jeden Fall mal diese Farben auszuprobieren! Die matte und pudrige 
Optik von Crayee ist mit keiner anderen Farbe vergleichbar! Solange es sich nicht um ein 

zukünftig stark strapaziertes Möbelstück handelt, würden wir für einen möglichst authentischen 
Shabby Chic Look immer eher Crayee als irgendeinen gewöhnlichen Lack empfehlen!

Im Folgenden zeigen wir nur einige von verschiedenen „Looks“ die mit der Kalkfarbe ent-
stehen können:

*Pridružujemo si pravico do odstopanja barv na barvni karti (zaradi tiska).
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k pristen način prenove in dodelave pohištva
k edinstven in individualen videz

k prava silikatna apnena barva
k ni primerljiv z akrilnimi ali mešalnimi sistemi

PPrriizznnaannaa  nneemmšškkaa  uummeettnniiccaa  SSyyllkkee  IIssiinngg  nnaa  nnaasslleeddnnjjiihh  ssttrraanneehh  ddeellii  eekksskklluuzziivvnnee  
nnaassvveettee  iinn  ttrriikkee,,  kkii  bbooddoo  vvaašš  pprroojjeekktt  nnaarreeddiillii  eeddiinnssttvveenn..

PPrriimmeerrnnoo  zzaa: Zaščitni lak Crayee je primeren 
za notranje površine, ki so bile pobarvane s 
silikatno kredno barvo. Zaščitni lak je posebej 
izdelan za površine, ki so izpostavljene visokim 
obremenitvam, kot so pohištvo, mize, stoli in 
klopi.

Zaščitni lak
� na vodni osnovi
� zaključni premaz za barvo
� trpežen in vodoodporen
� prozorni lak (mat/sijaj)

Restavratorski 
vosek

� izdelano po tradicionalni formuli
� izdelan iz čistih naravnih voskov
� za posebne učinke
� vosek (prozoren/siv)

PPrriimmeerrnnoo  zzaa::  Restavratorski vosek Crayee je 
primeren za vzdrževanje starinskega pohištva, 
kot tudi izpopolnitev umetnosti »Shabby Chic«. 
Nanesite ga na površine, obdelane s silikatno 
kredno barvo, da dobite polprozorni voščeni 
premaz. Površine, obdelane z restavratorskim 
voskom dosežejo bolj individualen, "žameten" 
videz. 

Neskončno možnosti!

UUvvoodd

Crayee
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Potrebujete:
k 1 x

k 1 x

k 1 x

k 1 x

katerikoli barvni odtenek Crayee osnovna 

barva bela Crayee

vosek ali zaščitni lak Crayee za zaključek

običajen čopič (širina odvisna od območja 
barvanja)

k   1 x   srednje fin brusni papir ali gobica 

k   1 x        čopič za prah

k   1 x        papirnata kuhinjska brisača

Postopek Crayee
KKoorraakk  1  

Površina mora biti čista in brez prahu. V 
primeru čiščenja površin pred nadaljnjo 
obdelavo počakajte, da se vse dobro posuši.

Celotno površino pobarvajte s temnejšim 
barvnim odtenkom (v danem primeru je 
uporabljen odtenek barve Crayee osnova 02).  
Počakajte, da se posuši. 

Prebrusite površino, dokler ni vidna 
temnejša barva oz. dokler ne dosežete 
želenega učinka. Pobrusite lahko tudi do 
lesa.  Za večje kose pohištva, kjer se ne 
brusijo samo robovi, je priporočljiva 
uporaba električnega brusilnika oz. česa 
podobnega. 

KKoorraakk  5

KKoorraakk 6

KKllaassiikkaa

Nasvet: Če ne želite pobrusiti do lesa, 
podrgnite po površini s svečo. 
S čopičem temeljito odstranite brusni prah. 

Za zaščito pred umazanijo nanesite vosek ali 
zaščitni lak Crayee. Vosek Crayee ima 
podobno strukturo, kot pasta za čevlje, zato 
lahko za nanos na površino uporabite 
kuhinjsko papirnato brisačo. Uporabite pa 
lahko tudi gobico ali čopič. Višji sijaj boste 
dosegli z voskom. Ko se vosek posuši, 
površino še enkrat spolirajte z mehko krpo. 

KKoonnččaannoo!!

KKoorraakk  33  
Celotno površino pobarvajte s temeljno barvo 
Crayee bela. Ponovno počakajte, da se posuši. 

KKoorraakk  22  

KKoorraakk  44  

Standardni način uporabe

 Težavnostna stopnja: preprosto

Standardni način uporabe

 Težavnostna stopnja: preprosto



Potrebujete:
k 1 x

k 1 x

k 1 x

k 1 x

katerikoli barvni odtenek Crayee osnovna 

barva bela Crayee

vosek ali zaščitni lak Crayee za zaključek

običajen čopič (širina odvisna od območja 
barvanja)

k   1 x   srednje fin brusni papir ali gobica 

k   1 x        čopič za prah

k   1 x        papirnata kuhinjska brisača

Postopek Crayee
KKoorraakk  1  

Površina mora biti čista in brez prahu. V 
primeru čiščenja površin pred nadaljnjo 
obdelavo počakajte, da se vse dobro posuši.

Celotno površino pobarvajte s temnejšim 
barvnim odtenkom (v danem primeru je 
uporabljen odtenek barve Crayee osnova 02).  
Počakajte, da se posuši. 

Prebrusite površino, dokler ni vidna 
temnejša barva oz. dokler ne dosežete 
želenega učinka. Pobrusite lahko tudi do 
lesa.  Za večje kose pohištva, kjer se ne 
brusijo samo robovi, je priporočljiva 
uporaba električnega brusilnika oz. česa 
podobnega. 

KKoorraakk  5

KKoorraakk 6

KKllaassiikkaa

Nasvet: Če ne želite pobrusiti do lesa, 
podrgnite po površini s svečo. 
S čopičem temeljito odstranite brusni prah. 

Za zaščito pred umazanijo nanesite vosek ali 
zaščitni lak Crayee. Vosek Crayee ima 
podobno strukturo, kot pasta za čevlje, zato 
lahko za nanos na površino uporabite 
kuhinjsko papirnato brisačo. Uporabite pa 
lahko tudi gobico ali čopič. Višji sijaj boste 
dosegli z voskom. Ko se vosek posuši, 
površino še enkrat spolirajte z mehko krpo. 

KKoonnččaannoo!!

KKoorraakk  33  
Celotno površino pobarvajte s temeljno barvo 
Crayee bela. Ponovno počakajte, da se posuši. 

KKoorraakk  22  

KKoorraakk  44  

Standardni način uporabe

 Težavnostna stopnja: preprosto

Standardni način uporabe

 Težavnostna stopnja: preprosto



k  2 x    različna odtenka barve Crayee

k  1 x    vosek ali zaščitni  lak Crayee

k            1 x    običajen čopič (širina odvisna od območja barvanja)

k   1 x   srednje fin brusni papir ali gobica 

k   1 x         čopič za prah

k   1 x         papirnata kuhinjska brisača

PostopekCrayee
KKoorraakk  11  

KKoorraakk  22

KKoorraakk  33 

KKoorraakk  44  

KKoorraakk  55    

BBaarrvvaa  vv  bbaarrvvii

Barva v barvi

Težavnostna stopnja: zelo preprosto

Potrebujete:

Površina mora biti čista in brez prahu. V 
primeru čiščenja površin pred nadaljnjo 
obdelavo počakajte, da se vse dobro 
posuši. 

Celotno površino pobarvajte s temnejšim 
barvnim odtenkom (v danem primeru je 
uporabljen odtenek barve Crayee trend 
26). Počakajte, da se posuši. Celotno 
površino pobarvajte s svetlejšim barvnim 
odtenkom (v danem primeru je uporabljen 
odtenek barve Crayee trend 21.). Ponovno 
počakajte, da se posuši.

Prebrusite površino, dokler ni vidna 
temnejša barva oz. dokler ne dosežete 
želenega učinka. Pobrusite lahko tudi 
do lesa. Za večje kose pohištva, kjer se 
ne brusijo samo robovi, je priporočljiva 
uporaba električnega brusilnika oz. česa 
podobnega.

Nasvet: Če ne želite pobrusiti do lesa, 
podrgnite po površini s svečo.

Temeljito očistite prah.

Za zaščito pred umazanijo nanesite vosek ali 
zaščitni lak Crayee. Vosek Crayee ima 
podobno strukturo, kot pasta za čevlje, zato 
lahko za nanos na površino uporabite 
kuhinjsko papirnato brisačo. Uporabite pa 
lahko tudi gobico ali čopič. Višji sijaj boste 
dosegli z voskom. Ko se vosek posuši, 
površino še enkrat spolirajte z mehko krpo. 

KKoonnččaannoo!!

KKoorraakk  66  
Barva v barvi

Težavnostna stopnja: zelo preprosto



k  2 x    različna odtenka barve Crayee

k  1 x    vosek ali zaščitni  lak Crayee

k            1 x    običajen čopič (širina odvisna od območja barvanja)

k   1 x   srednje fin brusni papir ali gobica 

k   1 x         čopič za prah

k   1 x         papirnata kuhinjska brisača

PostopekCrayee
KKoorraakk  11  

KKoorraakk  22

KKoorraakk  33 

KKoorraakk  44  

KKoorraakk  55    

BBaarrvvaa  vv  bbaarrvvii

Barva v barvi

Težavnostna stopnja: zelo preprosto

Potrebujete:

Površina mora biti čista in brez prahu. V 
primeru čiščenja površin pred nadaljnjo 
obdelavo počakajte, da se vse dobro 
posuši. 

Celotno površino pobarvajte s temnejšim 
barvnim odtenkom (v danem primeru je 
uporabljen odtenek barve Crayee trend 
26). Počakajte, da se posuši. Celotno 
površino pobarvajte s svetlejšim barvnim 
odtenkom (v danem primeru je uporabljen 
odtenek barve Crayee trend 21.). Ponovno 
počakajte, da se posuši.

Prebrusite površino, dokler ni vidna 
temnejša barva oz. dokler ne dosežete 
želenega učinka. Pobrusite lahko tudi 
do lesa. Za večje kose pohištva, kjer se 
ne brusijo samo robovi, je priporočljiva 
uporaba električnega brusilnika oz. česa 
podobnega.

Nasvet: Če ne želite pobrusiti do lesa, 
podrgnite po površini s svečo.

Temeljito očistite prah.

Za zaščito pred umazanijo nanesite vosek ali 
zaščitni lak Crayee. Vosek Crayee ima 
podobno strukturo, kot pasta za čevlje, zato 
lahko za nanos na površino uporabite 
kuhinjsko papirnato brisačo. Uporabite pa 
lahko tudi gobico ali čopič. Višji sijaj boste 
dosegli z voskom. Ko se vosek posuši, 
površino še enkrat spolirajte z mehko krpo. 

KKoonnččaannoo!!

KKoorraakk  66  
Barva v barvi

Težavnostna stopnja: zelo preprosto



k 1 x    čopič za porazdelitev barve

k  1 x  srednje fin brusni papir ali gobica

k 1 x    čopič za prah 

k 1 x    papirnata kuhinjska brisača

PostopekCrayee

BBaarrvvnnii  pprreehhoodd  nnaa  lleessuu

KKoorraakk  11  

KKoorraakk  22  

KKoorraakk  44  

KKoorraakk  55  

KKoorraakk  66  

Potrebujete:

Barvni prehod na lesu Površina mora biti čista in brez prahu. V primeru 
čiščenja površin pred nadaljnjo obdelavo 
počakajte, da se vse dobro posuši. 

S čopičem pobarvajte zgornji del površine s 
svetlejšim barvnim odtenkom. Spodnji del površine 
pobarvajte s temnejšim odtenkom in pri tem na 
rahlo povlecite s čopičem na svetlejši del. Dokler je 
barva še vlažna, povlecite s čopičem za 
porazdelitev barve od spodaj navzgor in postopek 
ponavljajte, dokler ne dosežete želenega barvnega 
učinka. Počakajte, da se dobro posuši. V danem 
primeru sta uporabljena odtenka barve Crayee 
osnova 09 in trend 23.  

KKoorraakk  33  
Osnovno barvo Crayee (odtenek bela) 
razredčite z vodo do te mere, da je prosojna - 
barva ni več pokrivna. S čopičem jo rahlo 
nanesite po celotni površini in takoj nežno 
obrišite s kuhinjsko brisačo oz. primerno krpo. 
To ustvari na površini rahlo belo meglico, ki se 
z belo barvo vtre v vdolbine in nepravilnosti 
lesa. Ponovno počakajte, da se dobro posuši.

Rahlo pobrusite površino, da nekoliko 
odstranite zgornjo belo plast oz. ustvarite 
želeni učinek. Pobrusite lahko tudi do lesa. Za 
večje kose pohištva, kjer se ne brusijo samo 
robovi, je priporočljiva uporaba električnega 
brusilnika oz. česa podobnega. 

Temeljito očistite prah. 

Za zaščito pred umazanijo nanesite 
vosek ali zaščitni lak Crayee. Vosek 
Crayee ima podobno strukturo, kot 
pasta za čevlje, zato lahko za nanos na 
površino uporabite kuhinjsko papirnato 
brisačo. Uporabite pa lahko tudi gobico 
ali čopič. Višji sijaj boste dosegli z 
voskom. Ko se vosek posuši, površino 
še enkrat spolirajte z mehko krpo. IInn  
bbaarrvvnnii  pprreehhoodd  nnaa  lleessuu  jjee  kkoonnččaann!!

k  2 x    katerikoli barvni odtenek Crayee kot osnovni odtenek 

k  1 x    bela barva Crayee za poudarjanje

k 1 x    vosek ali zaščitni lak Crayee 

k 1 x    običajen čopič (širina odvisna od območja barvanja)

Težavnostna stopnja: zelo preprostoTežavnostna stopnja: zelo preprosto

Barvni prehod na lesu



k 1 x    čopič za porazdelitev barve

k  1 x  srednje fin brusni papir ali gobica

k 1 x    čopič za prah 

k 1 x    papirnata kuhinjska brisača

PostopekCrayee

BBaarrvvnnii  pprreehhoodd  nnaa  lleessuu

KKoorraakk  11  

KKoorraakk  22  

KKoorraakk  44  

KKoorraakk  55  

KKoorraakk  66  

Potrebujete:

Barvni prehod na lesu Površina mora biti čista in brez prahu. V primeru 
čiščenja površin pred nadaljnjo obdelavo 
počakajte, da se vse dobro posuši. 

S čopičem pobarvajte zgornji del površine s 
svetlejšim barvnim odtenkom. Spodnji del površine 
pobarvajte s temnejšim odtenkom in pri tem na 
rahlo povlecite s čopičem na svetlejši del. Dokler je 
barva še vlažna, povlecite s čopičem za 
porazdelitev barve od spodaj navzgor in postopek 
ponavljajte, dokler ne dosežete želenega barvnega 
učinka. Počakajte, da se dobro posuši. V danem 
primeru sta uporabljena odtenka barve Crayee 
osnova 09 in trend 23.  

KKoorraakk  33  
Osnovno barvo Crayee (odtenek bela) 
razredčite z vodo do te mere, da je prosojna - 
barva ni več pokrivna. S čopičem jo rahlo 
nanesite po celotni površini in takoj nežno 
obrišite s kuhinjsko brisačo oz. primerno krpo. 
To ustvari na površini rahlo belo meglico, ki se 
z belo barvo vtre v vdolbine in nepravilnosti 
lesa. Ponovno počakajte, da se dobro posuši.

Rahlo pobrusite površino, da nekoliko 
odstranite zgornjo belo plast oz. ustvarite 
želeni učinek. Pobrusite lahko tudi do lesa. Za 
večje kose pohištva, kjer se ne brusijo samo 
robovi, je priporočljiva uporaba električnega 
brusilnika oz. česa podobnega. 

Temeljito očistite prah. 

Za zaščito pred umazanijo nanesite 
vosek ali zaščitni lak Crayee. Vosek 
Crayee ima podobno strukturo, kot 
pasta za čevlje, zato lahko za nanos na 
površino uporabite kuhinjsko papirnato 
brisačo. Uporabite pa lahko tudi gobico 
ali čopič. Višji sijaj boste dosegli z 
voskom. Ko se vosek posuši, površino 
še enkrat spolirajte z mehko krpo. IInn  
bbaarrvvnnii  pprreehhoodd  nnaa  lleessuu  jjee  kkoonnččaann!!

k  2 x    katerikoli barvni odtenek Crayee kot osnovni odtenek 

k  1 x    bela barva Crayee za poudarjanje

k 1 x    vosek ali zaščitni lak Crayee 

k 1 x    običajen čopič (širina odvisna od območja barvanja)

Težavnostna stopnja: zelo preprostoTežavnostna stopnja: zelo preprosto

Barvni prehod na lesu



k 1 x
k 1 x
k 1 x
k 1 x

katerikoli barvni odtenek Crayee kot osnovni odtenek 
kateri koli barvni odtenek Crayee za poudarjanje 
vosek ali zaščitni lak Crayee za zaključek 
običajen čopič (širina odvisna od območja  
barvanja)

k 1 x
k 1 x
k 1 x
k 1 x

 k

srednje fin brusni papir ali gobica
čopič za prah 
tanek čopič
papirnata kuhinjska brisača
orodje Dremel ali kaj drugega za ustvarjanje prask

PostopekCrayee

SSpprraasskkaann  lleess

KKoorraakk  22   

KKoorraakk  33   

KKoorraakk  44  

KKoorraakk
 
      55  

Potrebujete:

Spraskan les

Težavnostna stopnja: preprosto

KKoorraakk  11
Površina mora biti čista in brez prahu. V 
primeru čiščenja površin pred nadaljnjo 
obdelavo počakajte, da se vse dobro 
posuši. 

Popolnoma pobarvajte celotno površino (v 
danem primeru je uporabljen odtenek 
barve Crayee osnova 06). Počakajte, da se 
posuši. Z orodjem Dremel ali drugo 
napravo za ustvarjanje prask po želji 
ustvarite učinek prask v lesu.

S tankim čopičem poudarite praske, ki ste 
jih ustvarili v 2. koraku, z drugim odtenkom 
(v danem primeru je uporabljen odtenek 
barve Crayee osnova 05). Tega vam ni treba 
narediti natančno. Počakajte, da se dobro 
posuši.

Prebrusite površino, dokler ni vidna temnejša 
barva oz. dokler ne dosežete želenega 
učinka. Za večje kose pohištva, kjer se ne 
brusijo samo robovi, je priporočljiva uporaba 
električnega brusilnika oz. česa podobnega.

Temeljito očistite prah. 

Za zaščito pred umazanijo nanesite vosek ali 
zaščitni lak Crayee. Vosek Crayee ima podobno 
strukturo, kot pasta za čevlje, zato lahko za 
nanos na površino uporabite kuhinjsko 
papirnato brisačo. Uporabite pa lahko tudi 
gobico ali čopič. Višji sijaj boste dosegli z 
voskom. Ko se vosek posuši, površino še enkrat 
spolirajte z mehko krpo. Za lepši učinek druge 
barve (v našem primeru je osnovna barva zelo 
podobna barvi lesa), smo uporabili siv vosek 
Crayee. Tako nastane »obrabljen videz«.

KKoorraakk  66  
Spraskan les

Težavnostna stopnja: preprosto

1 x
1 x



k 1 x
k 1 x
k 1 x
k 1 x

katerikoli barvni odtenek Crayee kot osnovni odtenek 
kateri koli barvni odtenek Crayee za poudarjanje 
vosek ali zaščitni lak Crayee za zaključek 
običajen čopič (širina odvisna od območja  
barvanja)

k 1 x
k 1 x
k 1 x
k 1 x

 k

srednje fin brusni papir ali gobica
čopič za prah 
tanek čopič
papirnata kuhinjska brisača
orodje Dremel ali kaj drugega za ustvarjanje prask

PostopekCrayee

SSpprraasskkaann  lleess

KKoorraakk  22   

KKoorraakk  33   

KKoorraakk  44  

KKoorraakk
 
      55  

Potrebujete:

Spraskan les

Težavnostna stopnja: preprosto

KKoorraakk  11
Površina mora biti čista in brez prahu. V 
primeru čiščenja površin pred nadaljnjo 
obdelavo počakajte, da se vse dobro 
posuši. 

Popolnoma pobarvajte celotno površino (v 
danem primeru je uporabljen odtenek 
barve Crayee osnova 06). Počakajte, da se 
posuši. Z orodjem Dremel ali drugo 
napravo za ustvarjanje prask po želji 
ustvarite učinek prask v lesu.

S tankim čopičem poudarite praske, ki ste 
jih ustvarili v 2. koraku, z drugim odtenkom 
(v danem primeru je uporabljen odtenek 
barve Crayee osnova 05). Tega vam ni treba 
narediti natančno. Počakajte, da se dobro 
posuši.

Prebrusite površino, dokler ni vidna temnejša 
barva oz. dokler ne dosežete želenega 
učinka. Za večje kose pohištva, kjer se ne 
brusijo samo robovi, je priporočljiva uporaba 
električnega brusilnika oz. česa podobnega.

Temeljito očistite prah. 

Za zaščito pred umazanijo nanesite vosek ali 
zaščitni lak Crayee. Vosek Crayee ima podobno 
strukturo, kot pasta za čevlje, zato lahko za 
nanos na površino uporabite kuhinjsko 
papirnato brisačo. Uporabite pa lahko tudi 
gobico ali čopič. Višji sijaj boste dosegli z 
voskom. Ko se vosek posuši, površino še enkrat 
spolirajte z mehko krpo. Za lepši učinek druge 
barve (v našem primeru je osnovna barva zelo 
podobna barvi lesa), smo uporabili siv vosek 
Crayee. Tako nastane »obrabljen videz«.

KKoorraakk  66  
Spraskan les

Težavnostna stopnja: preprosto

1 x
1 x



PostopekCrayee

MMaarrmmoorriirraannjjee

KKoorraakk  22  

KKoorraakk  44   

KKoorraakk  55  

KKoorraakk  66  

k 1 x
k 1 x
k 1 x
k 1 x

čopič za porazdelitev barve 
tanek čopič
srednje fin brusni papir ali gobica  
čopič za prah  
papirnata kuhinjska brisača

Potrebujete:

KKoorraakk  11  

S čopičem nanesite dva barvna tona na površino in 
počakajte, da se združita. V danem primeru sta 
uporabljen odtenka barve Crayee osnova 01 in 
trend 23. Dokler je barva še mokra, s čopičem 
zameglite barvne prehode s potezami navznoter in 
tako ustvarite učinek marmorja. Nato s tankim 
čopičem (tukaj je uporabljen odtenek barve Crayee 
osnova 02) rišite barvne lise. Bodite previdni, da ne 
ustvarite preveč enakomernih linij. Počakajte, da 
se posuši.

KKoorraakk  33  
Osnovno barvo Crayee (odtenek bela) 
razredčite z vodo do te mere, da je 
prosojna - barva ni več pokrivna. S 
čopičem jo rahlo nanesite po celotni 
površini in takoj nežno obrišite s kuhinjsko 
brisačo oz. primerno krpo. To ustvari na 
površini rahlo belo meglico, ki se z belo 
barvo vtre v vdolbine in nepravilnosti lesa. 
Ponovno počakajte, da se dobro posuši.

Rahlo obrusite površino, da nekoliko 
odstranite in zmehčate zgornjo belo plast 
in ustvarite želeni učinek. S čopičem 
temeljito odstranite zbrušen prah. 

Poudarite temne lise z nanosom bele 
barve z uporabo tankega čopiča. 
Počakajte, da se posuši. 

Da poudarite učinek marmorja, nanesite sivi vosek 
Crayee samo okoli narisanih lis. Na koncu 
uporabite brezbarvni vosek ali zaščitni lak kot 
zaščito pred umazanijo. Ker ima vosek Crayee 
gostoto kot pasta za čevlje, lahko za nanos na 
površino uporabite kuinjsko papirnato brisačo. 
Seveda lahko uporabite tudi gobico ali čopič. Za 
višji sijaj uporabite vosek Crayee in ga po sušenju 
še enkrat spolirajte z mehko krpo. IInn  uuččiinneekk  
mmaarrmmoorrjjaa  nnaa  lleessuu  jjee  kkoonnččaann!!

Površina mora biti čista in brez prahu. V primeru 
čiščenja površin pred nadaljnjo obdelavo 
počakajte, da se vse dobro posuši. 

k 1 xk 2 x 
k    1 x

k   1 x 

k    1 x

katerikoli barvni odtenek Crayee kot osnovni odtenek 

bela barva Crayee in odtenek 02 za poudarjanje 

siv in prozorni vosek Crayee ali zaščitni lak 

običajen čopič (širina odvisna od območja barvanja)

Težavnostna stopnja: preprostoTežavnostna stopnja: preprosto

Učinek marmorja na lesuUčinek marmorja na lesu



PostopekCrayee

MMaarrmmoorriirraannjjee

KKoorraakk  22  

KKoorraakk  44   

KKoorraakk  55  

KKoorraakk  66  

k 1 x
k 1 x
k 1 x
k 1 x

čopič za porazdelitev barve 
tanek čopič
srednje fin brusni papir ali gobica  
čopič za prah  
papirnata kuhinjska brisača

Potrebujete:

KKoorraakk  11  

S čopičem nanesite dva barvna tona na površino in 
počakajte, da se združita. V danem primeru sta 
uporabljen odtenka barve Crayee osnova 01 in 
trend 23. Dokler je barva še mokra, s čopičem 
zameglite barvne prehode s potezami navznoter in 
tako ustvarite učinek marmorja. Nato s tankim 
čopičem (tukaj je uporabljen odtenek barve Crayee 
osnova 02) rišite barvne lise. Bodite previdni, da ne 
ustvarite preveč enakomernih linij. Počakajte, da 
se posuši.

KKoorraakk  33  
Osnovno barvo Crayee (odtenek bela) 
razredčite z vodo do te mere, da je 
prosojna - barva ni več pokrivna. S 
čopičem jo rahlo nanesite po celotni 
površini in takoj nežno obrišite s kuhinjsko 
brisačo oz. primerno krpo. To ustvari na 
površini rahlo belo meglico, ki se z belo 
barvo vtre v vdolbine in nepravilnosti lesa. 
Ponovno počakajte, da se dobro posuši.

Rahlo obrusite površino, da nekoliko 
odstranite in zmehčate zgornjo belo plast 
in ustvarite želeni učinek. S čopičem 
temeljito odstranite zbrušen prah. 

Poudarite temne lise z nanosom bele 
barve z uporabo tankega čopiča. 
Počakajte, da se posuši. 

Da poudarite učinek marmorja, nanesite sivi vosek 
Crayee samo okoli narisanih lis. Na koncu 
uporabite brezbarvni vosek ali zaščitni lak kot 
zaščito pred umazanijo. Ker ima vosek Crayee 
gostoto kot pasta za čevlje, lahko za nanos na 
površino uporabite kuinjsko papirnato brisačo. 
Seveda lahko uporabite tudi gobico ali čopič. Za 
višji sijaj uporabite vosek Crayee in ga po sušenju 
še enkrat spolirajte z mehko krpo. IInn  uuččiinneekk  
mmaarrmmoorrjjaa  nnaa  lleessuu  jjee  kkoonnččaann!!

Površina mora biti čista in brez prahu. V primeru 
čiščenja površin pred nadaljnjo obdelavo 
počakajte, da se vse dobro posuši. 

k 1 xk 2 x 
k    1 x

k   1 x 

k    1 x

katerikoli barvni odtenek Crayee kot osnovni odtenek 

bela barva Crayee in odtenek 02 za poudarjanje 

siv in prozorni vosek Crayee ali zaščitni lak 

običajen čopič (širina odvisna od območja barvanja)

Težavnostna stopnja: preprostoTežavnostna stopnja: preprosto

Učinek marmorja na lesuUčinek marmorja na lesu
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Crayee
Odgovor na vsa vaša vprašanja

o dekoraciji.

Od starega k novemu.
»Shabby Chic« ali skandinavski slog –

ustvarjalnost ne pozna meja. Trend DIY (do it 
yourself - naredi sam) je vedno bolj popularen. V 
spletnih blogih, revijah za notranje oblikovanje in 

drugih revijah najdemo številne nasvete in 
zvijače.  Pri tem trendu so kredne barve še 

posebej priljubljene, ne glede na to, ali gre za 
staro ali novo okrasitev, saj lahko z njimi 

pričaramo rustikalen, vintage slog. Silikatne 
kredne barve so primerne za les, kovino, steklo, 

keramiko in še veliko več.

Kontaktni podatki:
tt:: 03/713 25 00, 051 680 666| ee:: info@spekter-zalec.si  

www.spekter-zalec.si  |   www.kupibarve.si

Distributer za Slovenijo: 
SSPPEEKKTTEERR  dd..oo..oo.., Ložnica pri Žalcu 52a, 3310 Žalec 

PPEE  PPiirrhh  bbaarrvvee--llaakkii,,  Matičkova ulica 27, 2000 Maribor


