Cerâmica Texturizada
Elisabete Tonin

Tempo de execução: 4 horas sem tempo de secagem
Dificuldade: Média

Material:
Peça em cerâmica
Tinta Acrílica Fosca Acrilex nas cores: capuccino 585, branco 519, laranja escuro 832 e cerâmica
506
Textura Criativa Structure Paste Acrilex: branco de titânio 319 e ouo velho metálica 548
Tinta Craquelex Acrilex na cor branca 519
Patina Cera Acrilex na cor ouro velho 369
Pinceis Acrilex: serie 67, n.19 e serie 54, n. 18
Espátula media
Esponja
Rolinho Texturizador Jeans
Lixa fina
Fita Crepe
Tecido Macio
Palito de churrasco
Cordão encerado
Peças de bijuteria
Tesoura
Opcional: prato descartável

Dica:
1. Limpe os pinceis com goma laca utilizando um tecido macio com álcool.

1.

Lixe toda a peça e retire o pó com um tecido macio.

2.

Com o pincel Acrilex da serie 67, n. 19 aplique uma demão de Goma
Laca Indiana Acrilex. Aguarde secagem.

3.
De duas demãos de Tinta Acrílica Fosca Acrilex na cor capuccino
585, utilizando o mesmo pincel e aguardando secagem entre as
demãos.

4.
Com o auxilio da fita crepe separe a parte inferior da peça onde
desejar aplicar a primeira técnica. Misture uma parte da Tinta Acrílica
Fosca Acrilex na cor branca 519 com mais 30% de água.

5.

Aplique sobre a peça com movimentos verticais utilizando o Rolo
para efeito jeans. Aguarde secagem.

6.
Estique tres fitas crepes no sentido vertical da peça com
aproximadamente 1 cm de distancia uma da outra a fim de reservar
duas áreas centrais para aplicar o próximo passo.

7.

Com a espátula media aplique a Textura Criativa Structure Paste
Acrilex Branco de Titânio 319 sobre estas duas áreas reservadas.

8.
De batidinhas com a espátula sobre a textura.

9.
Retire delicadamente a fita crepe antes que seque. Se preferir
acelere a secagem com um secador ou aguarde a secagem de um
dia para o outro.

10.
Aplique novamente a fita crepe separando e protegendo a parte
inferior da peça e com o pincel da serie 67, n. 19 preencha toda a
parte superior da peça com a Tinta Acrílica Fosca Acrilex na cor
laranja escuro, 832. Aguarde secagem.

11.
Carregue o pincel da serie 54, n. 18 comTinta Acrílica Fosca Acrilex
na cor branca 519 e retire o excesso de tinta em um papel ou tecido,
deixando o pincel quase seco. Aplique com movimentos verticais
sobre a cor laranja criando o efeito de patina. Aguarde secagem.

12.

Aplique duas fitas crepe no sentido horizontal isolando áreas onde
desejar.

13.
Aplique o Rolo texturizador Jeans com a mesma tinta branca
misturada em água, nas áreas superior e inferior separadas pela fita
crepe na base laranja. Retire a fita crepe e aguarde secagem.

14.
Proteja a pintura anterior aplicando a fita crepe e utilize a esponja
dando delicadas batidinhas com a Tinta Craquelex Acrilex branca,
519 cobrindo toda a área entre as fitas crepe. Retire as fitas e
aguarde secagem.

15.
Repita a técnica anterior em outras áreas, inclusive entre as técnicas.
Aqui repetimos na parte superior da peça deixando uma pequena
área reservada. Para facilitar a aplicação da Tinta Craquelex nesta
pequena área utilizamos a espátula. Veja a foto. Retire as fitas.

16.
Para acabamento entre as técnicas inferior e superior da peça, repita
a aplicação da Textura Criativa Structure Paste Acrilex Branco de
Titânio 319 entre duas áreas reservadas. Aguarde secagem. Isole
toda a Textura Criativa Structure Paste Acrilex branco de titânio 319
já aplicada e seca com a fita crepe.

17.
Aplique a Textura Criativa Structure Paste Acrilex ouro velho, n. 548
entre a área isolada utilizando a espátula media.

18.

Retire a fita crepe.

19.

Com o palito de churrasco crie arabescos.

20.
Utilize o pincel da serie 67, n. 19 com a Tinta Acrílica Fosca Acrilex
na cor cerâmica 506 para finalizar o equipamento superior entre as
texturas. Veja a foto.

21.
Carregue o pincel da serie 54, n. 18 com a Patina Cera Acrilex na cor
ouro velho 369, retire o excesso em um papel absorvente ou tecido
macio e aplique delicadamente sobre a textura branca da parte
inferior da peça.

22.
Corte o cordão encerado do tamanho desejado coloque as bijuterias
e amarre na peça.

