
 

Co trzeba wiedzieć o farbie Autentico Vintage? 

 

Farby Vintage doskonale sprawdzają się w technikach postarzania, np. przecierki, shabby chic.  

Można nimi malować prawie wszystko: drewno, metal, tworzywo sztuczne, metal tkaniny. Nadają się więc 

do odnawiania mebli i ozdabiania przedmiotów (również w technice decoupage). Pomalowaną nimi 

powierzchnię trzeba zabezpieczyć woskiem lub lakierem. 

Ważne: przed każdym malowaniem trzeba oczyścić i odtłuścić powierzchnię, np. preparatem Omniclean.  

 
 

Wydajność: 
Do 13 metrów kwadratowych z litra. Uzależniona jest od koloru i chłonności podłoża. 

 Zmienia się w zależności od grubości nałożonej warstwy. 

 Surowe drewno jest bardziej chłonne. 

 Jasne kolory malowane na ciemniejsze (lub odwrotnie) często potrzebują więcej warstw farby.  

 Twarda i błyszcząca powierzchnia, która nie została wcześniej zmatowiona również wymaga 

większej ilości warstw. 

Rada: 

Aby zwiększyć krycie oraz przyczepność farby warto przed malowaniem zastosować Primer lub Undercoat. 

Primer ma kolor biały i jest polecany pod jasne farby, Undercoat ma kolor szary jest idealny pod kolory 

ciemne oraz trudne, np. żółty czy czerwony. 

 

                             
    Omniclean – 70 zł/litr                            Primer – 120 zł/litr                   Undercoat – 120 zł/litr  

                          35 zł/250 ml 

 

                           

 



 

 

Jak malować farbami Autentico Vintage? 

 

Przecierka w jednej warstwie 

 

 

 Nakładamy dosyć grubą warstwę farby tak, aby 

dobrze pokryła powierzchnię. Zostawiamy do 

wyschnięcia na około godzinę. 

 Miękkim pędzlem nakładamy bezbarwny wosk. 

Zostawiamy na 15 minut, aby wosk połączył się ze 

składnikami farby. 

 Przecieramy okrągłymi lub podłużnymi ruchami, 

dociskając gąbkę ścierną do powierzchni. 

 Zostawiamy mebel na kilka, a nawet kilkanaście 

godzin. W tym czasie farba i wosk nabiorą 

odporności. Dla utrwalenia efektu, można wetrzeć 

odrobinę wosku miękką, bawełnianą szmatką. 

 

                  

Patynowanie ciemnym woskiem 

 

 

 Ta metoda nadaje się dla powierzchni 

rzeźbionych i o nierównej fakturze. Zostawiając 

wosk w zagłębieniach, a usuwając go z 

wypukłych części, podkreślimy głębię 

elementów. Płaskim powierzchniom ciemny 

wosk nadaje efekt patyny i zmienia kolor farby 

na ciemniejszy i mniej jaskrawy. 

 Suchą powierzchnię jasnej farby pokrywamy 

ciemnym woskiem i zostawiamy na chwilę.  

 Następnie przecieramy wosk miękką szmatką 

okrągłymi, niedużymi ruchami.  

 Jeżeli chcemy usunąć ciemny wosk z 

powierzchni, wystarczy przetrzeć te miejsca 

woskiem bezbarwnym.   

 Następnego dnia możemy wetrzeć odrobinę 

bezbarwnego wosku dla utrwalenia efektu.  
 

             
 

                             Wosk bezbarwny - 69 zł/500ml                Wosk patynujący - 75 zł/500 ml 

                                                            45 zł/250 ml                                               38 zł/250 ml     

  

  

 


