


Ideal para usar em decoração  
e reparo de móveis, é densa  
e espalha facilmente, rende  
muito e pode-se pintar  
móveis diversos. 

A Chalk Paint é a transformação 
no mundo da decoração de  
interiores e da restauração  
de móveis. 

Modo de usar:
Pode ser aplicada com pincel, rolinho ou trinchas  em superfícies como madeira, porcelana,  
gesso, cerâmica, metal, vidro e PET (sem a necessidade de preparar a peça com Primer).  
A secagem completa demora cerca de 72 horas. Para um móvel que já possui  pintura,  
não é necessário lixar, apenas limpá-lo com detergente para remover as impurezas, antes  
de iniciar a pintura. Para uma cobertura total e completa, aplique duas demãos do produto.  
Fácil de usar e possui um acabamento ultra fosco com toque de seda. A Chalk Paint permite 02



obter diferentes tipos de acabamentos, depois de pintar pode-se passar uma lixa fina  
suavemente pela superfície e terá um acabamento acetinado ao tato e ao olhar. Se a peça 
não for lixada o acabamento da tinta fica poroso evidenciando o aspecto mais rústico. Para 
obter um acabamento com efeito desgastado de forma simples, após pintar o móvel, lixe  
a peça com um pouco mais de força nas laterais e deixe que o fundo original apareça.  
Para finalizar a peça, utilizar vernizes a base de água ou a Pátina Cera Acrilex Incolor. 03



417 
Branco Polar

Possui uma ampla gama de cores e acabamentos.
Cores com super pigmentação, tons únicos, tons 
pastéis, cores vibrantes e modernas.

519 
Branco

839 
Moscatel

849 
Açafrão

863 
Laranja Bohemian

853 
Trigo

859 
Areia Rosada

862 
Rosa Elisabete

857 
Batom

816 
Vermelho Nepal

865 
Duna

864 
Glicinia

877
Tempestade

880
Amazonita

874
Azul Industrial 

852
Urban

847 
Floresta

878 
Provençal

520 
Preto

842 
Cimento

REF.:  05610

Embalagem 
de venda:
03 unidades

Caixa Master:
12 shrinks04



Com a Chalk Paint, quanto mais pinceladas der  
em todas as direções, melhor! Por isso, os principais  
pinceis para pintar com Chalk Paint são trinchas.  
É recomendável utilizar 2 camadas de tinta e depois  
de secar você pode decidir se quer lixar a superfície  
com um acabamento acetinado ou deixá-la  
com textura. 

Para fazer um efeito de pátina, em que apareça 
uma cor sobre a outra, passe uma camada da primeira 
cor, aguarde secar, encere e passe outra cor por cima, 
lixe para evidenciar a primeira cor aplicada.

Se quiser conseguir um efeito de “madeira lavada”  
precisa diluir a tinta em água. E claro, nesse caso  
a madeira tem que estar lixada ao natural para  
que possa absorver.

Nunca utilize um pincel seco na tinta pois poderá  
atrapalhar o desempenho. Hidrate seu pincel  
na água antes de iniciar a pintura.  
 
Chalk Paint é mais espessa, um borrifador com água 
durante o uso pode ajudar na execução da pintura. 

Não adicione água, a água de torneira no frasco pode  
contaminar a tinta.

Não utilize a cera antes da aplicação da Chalk Paint,  
ela poderá comprometer o resultado, para os móveis 
encerados recomendamos a remoção da cera antes  
da pintura.

Caso preferir preparar as peças é importante não  
deixar acúmulos dos produtos (Goma laca purificada  
e ou  indiana e Base seladora ), é necessário nivelar  
para evitar o craquelamento da Tinta.

Após o uso, limpe a boca do frasco antes de tampar  
para evitar acúmulo do produto.

Não misturar tintas de diferentes famílias  
(Acrílica Fosca, Acrílica Brilhante e Tinta Fosca  
para Artesanato) com a Chalk Paint, pois pode  
causar a perda do efeito chalk.
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Não envernize ou encere  
imediatamente após o término 
da pintura. Ela tem um tempo  
de cura que poderá ser de até  
72 horas. 

Os ambientes são diferentes,  
com temperaturas diferentes  
para a secagem. Aguarde  
o tempo de cura para envernizar 
ou colocar algum objeto sobre  
a peça.

A Chalk Paint é super versátil, 
você pode pintar e repintar 
quantas vezes quiser.
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Não deixe a tinta aberta por muito tempo, por 
ser mais espessa ela evapora e vai endurecer 
dentro do frasco mais rapidamente. 

Muito importante sempre agitar antes do uso. 
07



O efeito chalk varia de acordo 
com o modo de aplicação do 
produto, sendo mais evidente 
e uniforme quando aplicado 
com rolinho de espuma. 

Quando aplicado com pincel,  
é possível apresentar variação 
no acabamento chalk,  
de acordo com a camada  
aplicada e o tipo
de pincel utilizado.
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Materais: 
Chalk Paint nas cores: 
520 Preto e  
862 Rosa Elisabete;  
Pincel Pituá; Lixa fina;  
Rolinho de Espuma;  
Quadro de MDF 
e Papel cartão para  
fazer Stencil.10



1
Lixe suavemente.2

Pinte todo o MDF com a Chalk 
Paint na cor Rosa Elisabete.

Faça um stencil de papel 
cartão e aplique a Chalk Paint 
na cor preto com auxílio  
do pincel Pituá. 3

Remova o papel e 
aguarde a secagem.4
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Materais: 
Chalk Paint nas cores: 
519 Branco, 865 Duna  
e 880 Amazonita;
Stencil 30002 – Círculos;
Cola Silicone; Tesoura; 
Garrafa de vidro; Pincel Pituá; 
Fio de Rami e Fita adesiva.12



Cole o fio de Rami 
com a Cola Silicone 
na parte inferior  
da garrafa.

Decore como 
preferir.

1
Aplique uma demão de Chalk Paint 
na cor Amazonita na garrafa (não é 
necessário aplicar o Primer). 2

Coloque a fita adesiva para delimitar áreas 
a ser pintada.

Aplique a Chalk Paint na cor 
Branco por cima do Stencil 
dando leves “batidinhas” 
com o pincel pituá.3

Passe a fita novamente 
na parte inferior e no 
bocal da garrafa e pinte 
com a Chalk Paint na cor 
Duna. 4
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Materais: 
Chalk Paint nas cores:  
849 Açafrão, 852 Urban,
874 Azul Industrial e 
880 Amazonita; Rolinho  
de espuma; Fita Adesiva;
Pincel e Papel para fazer 
molde de estrela.14



Usaremos uma placa de madeira para  
simular a mesa. Com a fita adesiva faça  
a marcação na lateral da mesa para iniciar  
a pintura. 

Com o rolinho de espuma 
aplique a Chalk Paint na cor 
Azul Industrial na lateral sem 
ultrapassar a marca da fita.

1
2

Coloque a fita em outra parte da mesa, de 
modo que forme um triângulo. Pinte o meio 
com a Chalk Paint na cor Urban e a outra 
lateral com a cor Amazonita. Aguarde a 
secagem da tinta e retire as fitas.3

Coloque a fita de modo 
que fique apenas uma 
linha fina entre as cores 
aplicadas. Com o pincel 
pinte com a Chalk Paint 
na cor Açafrão.4

Faça um molde de estrela em um papel cartão ou  
acetato e recorte. Aplique a Chalk Paint na cor Açafrão. Para  
finalizar aplique um Verniz a base de água em toda a peça. 5 15



Materais: 
Mini Buda de gesso; 
Chalk Paint na cor:
857 Batom;
Metal Colors na cor:
532 Ouro e Base Seladora.16



Aplique a Base Seladora em toda  
a peça com o pincel 057-10.1

Pinte toda a peça 
com a Chalk Paint 
na cor Batom  
e o pincel 057-10. 2

Com o pincel 056-12 
e a Metal Colors na 
cor Ouro faça um 
ponto no centro  
da testa do Budinha.3
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Materais: 
Chalk Paint na cor: 
849 Açafrão;
Mini regador de Metal;
Esponja e
Pincel 057-10.18



Com a esponja e a cor 
Açafrão pinte todo o 
regador dando leves 
“batidinhas”. 1

Pinte os detalhes 
menores com  
o pincel. 2

Aplique duas demãos aguardando 
secagem entre elas e finalize  
com Verniz Fosco.3
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