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Annie Sloan Chalk Paint kun je afwerken met wax. Dit zorgt voor een goede 
beschermlaag over de verf, waardoor de verf sterk wordt en er niet zo snel 
beschadigingen op de meubels komen. Er zijn vier verschillende soorten wax: 

 Annie Sloan Soft Wax 
 Annie Sloan Dark Wax 
 Annie Sloan Black Wax 
 Annie Sloan White Wax 

De verschillende soorten wax hebben hun eigen manier van aanbrengen. Let dus 
goed op dat je de wax op de juiste manier gebruikt! Voor alle soorten wax geldt dat 
ze op kamertemperatuur bewaard en gebruikt moeten worden. Is het kouder, dan 
wordt de wax hard en is niet goed meer smeerbaar. 

De Soft Wax ook wel Clear Wax genoemd is een kleurloze wax, die je over het 
geverfde oppervlak aanbrengt met een waxkwast of een stukje puur katoenen stof. 
Knip hiervoor een lapje stof van ongeveer 10x10 cm uit een oud laken. Doe dit in de 
pot Soft Wax zodat er een kloddertje aan het doekje zit. Wrijf dit even langs elkaar 
om te verdelen Daarna poets je dit uit over het geverfde meubelstuk. Zorg ervoor dat 
het een niet te dikke laag is, dan trekt de wax niet goed in de verf en blijft het 
meubelstuk een vette laag houden. Soft Wax aanbrengen met een waxkwast werkt 
hetzelfde, zorg dat er wat wax aan de kwast zit, poets dit uit over het meubelstuk. 
Met een waxkwast kun je bij bewerkte meubels goed in de hoekjes en gaatjes 
komen. Wij werken het liefst met een Wax Kwast. 

De wax heeft in elk geval 7 dagen nodig om uit te harden. Tot die tijd is het t beste 
om het meubelstuk nog niet te gebruiken. 

Annie Sloan Dark Wax 

Dark Wax zorgt ervoor dat er een bruine gloed over de Annie Sloan Chalk Paint 
komt. Je kunt deze Dark Wax goed gebruiken om accenten aan te brengen op een 
bewerkt meubelstuk of om een meubelstuk een oude look te geven. Dark Wax kun je 
niet direct over de verf aanbrengen. Dan trekt de wax in de verf en krijg je 
donkerbruine vlekken. Hoe dan wel? 

Breng over het geverfde meubelstuk eerst Soft Wax aan, maximaal een halve meter 
tegelijk. Dan pak je een andere waxkwast of doek om voorzichtig kleine beetjes Dark 
Wax aan te brengen. Ben je tevreden, dan kun je zo verder gaan met het volgende 
gedeelte van het meubelstuk tot alles gedaan is. Heb je te veel Dark Wax 
aangebracht? Neem dan een schoon stukje katoenen doek met een beetje Soft Wax 
om het te veel aan Dark Wax weg te poetsen. Ook bij Dark Wax geldt dat de laag 
niet te dik moet worden, omdat de wax dan niet goed uit kan harden en het 
meubelstuk vettig blijft. Na 7 dagen uitharden kan je het meubelstuk voorzichtig gaan 
gebruiken. 



Annie Sloan Black Wax 

Met Black Wax kun je geverfde meubelstukken een industriële uitstraling geven, of 
de Chalk Paint Graphite bijna zwart maken. De werkwijze is bijna hetzelfde als bij 
Dark Wax. Eerst breng je op maximaal een halve vierkante meter tegelijk een laagje 
Soft Wax aan. Daarna begin je voorzichtig met een klein beetje Black Wax op met 
een andere waxkwast of doek. Het is erg zwart, en voor je t weet te veel, begin dus 
met heel weinig Black Wax. Wanneer je tevreden bent kun je verder met het 
volgende stuk van het meubel tot alles gedaan is. We adviseren om na 24 uur nog 
een dun laagje Soft Wax aan te brengen over de gedeeltes die met Black Wax zijn 
gedaan. Dit om te voorkomen dat het meubelstuk zwart af gaat geven wanneer je het 
schoonmaakt. Laat het meubelstuk nu minimaal 7 dagen uitharden voordat je het 
voorzichtig weer gaat gebruiken. 

Annie Sloan White Wax 

White Wax kan op verschillende manieren gebruikt worden: Over onbehandeld, puur 
hout kun je de White Wax gebruiken als beschermlaag. Je krijgt hierbij een mooie 
witte gloed over het hout heen. Dit past bijvoorbeeld goed in een landelijk interieur. 
Let er wel op dat er nog geen lak of iets anders over het hout heen zit, dan kan de 
White Wax niet intrekken en blijft er een vette laag op het hout zitten. 

Wanneer je een meubelstuk heel glad verft met Annie Sloan Chalk Paint kun je 
daarna de White Wax gebruiken om de kleur van de Chalk Paint egaal lichter te 
maken. Hiervoor gebruik je een waxkwast of een stukje laken van 100 % katoen. Doe 
dit in de pot White Wax zodat er een kloddertje aan het doekje zit. Wrijf dit even 
langs elkaar om te verdelen over de doek. Daarna poets je dit uit over het geverfde 
meubelstuk. Zorg ervoor dat het een niet te dikke laag is, dan trekt de wax niet goed 
in de verf en blijft het meubelstuk een vette laag houden. White Wax aanbrengen met 
een waxkwast werkt hetzelfde, zorg dat er wat wax aan de kwast zit, poets dit uit 
over het meubelstuk. Met een waxkwast kun je bij bewerkte meubels goed in de 
hoekjes en gaatjes komen. Eventueel kun je daarna met schoon stukje katoenen 
doek restjes weghalen. 

Wanneer je de Chalk Paint aanbrengt met structuur in de verf en je daarna White 
Wax aanbrengt zoals hierboven beschreven zie je de structuur goed terug in je verf, 
en zie je duidelijk een White Wash over het meubelstuk. Dit heeft een mooi effect, 
waarbij je de originele kleur en de White Wax goed blijft zien. 

De wax heeft in elk geval 7 dagen nodig om uit te harden. Tot die tijd is het t beste 
om het meubelstuk nog niet te gebruiken. Na een maand is de wax volledig uitgehard 
en het meubelstuk optimaal te gebruiken. 

 


