Envelheça móveis e objetos decorativos
Por Rizzo Imobiliária
Você conhece a técnica do decapê? Criada na França, ela é utilizada para envelhecer e desgastar peças, deixando-as
com um aspecto retrô e exclusivo. E, pra quem não sabe, o estilo retrô está em alta e combinar objetos novos e
antigos (ou envelhecidos) na decoração é tendência. Por isso, a gente trouxe um passo a passo de decapê para você
fazer na sua casa. Confira!

Você vai precisar de:
- Peça de madeira ou MDF;
- Tinta acrílica nas cores marfim, ocre e amarelo pele;
- Gesso acrílico (ou massa corrida);
- Pincel do tipo chato n⁰ 181/12;
- Pincel do tipo trinca n⁰ 572/½;
- Tinta acrílica branca PVA;
- Recipiente para mistura;
- Pente ou garfo para produzir textura
- Hidro betume ;
- Termolinaleitosa ;
- Lixa amarela G 125;
- Lixa preta A220.
Fazendo a base e a massa acrílica no decapê:
Primeiramente, lixe a peça para tirar eventuais imperfeições. Quando terminar, retire o pó com um pano seco e
macio. Em seguida, aplique uma camada básica de tinta branca PVA na peça inteira. Se ela for pequena, utilize um
pincel largo, como foi feito nesse caso, mas se for grande, use uma trincha.
Em seguida, misture tinta branca com gesso acrílico dentro do recipiente e, se quiser, acrescente um pouco de cola
branca para dar mais consistência à massa. A maioria das pessoas costuma usar massa corrida no decapê, porém,
também é possível utilizar gesso acrílico, que é um pouco mais barato.

Pegue a espátula ou a colher que usou para misturar, coloque um pouco da mistura em cima da peça e distribua com
o pincel do tipo trincha. Então, pinte a caixa inteira, produzindo uma textura. Se a peça for de madeira, pinte no
sentido dos veios dela.
Para peças em mdf, utilize um pente ou garfo para produzir uma textura rústica no gesso acrílico ou na massa
corrida. Passe uma lixa suave para tirar os caroços e limpe com um pano seco.

Aplicando um stêncil para decorar:

Coloque o estêncil sobre a tampa da caixa e aplique a mistura de gesso acrílico e PVA sobre ele, nivelando com uma
espátula. Se a imagem não ficar boa (acontece se a massa estiver muito mole), remova com a espátula, limpe com
pano seco, e faça de novo. Quando secar, aplique nas laterais também. E, depois que tudo estiver sequinho, passe a
lixa preta suavemente, tirando as imperfeições.

Aplicando a segunda cor no decapê:
Para dar o efeito retrô na peça, misture a tinta acrílica marfim com ¼ da quantidade da primeira, de amarelo pele,
criando um tom de amarelo ligeiramente envelhecido. Aplique a tinta no sentido da textura e deixe secar.
Depois, pinte a parte de dentro com um tom de amarelo mais escuro (sempre aplique uma cor diferente, para ficar
mais bonito).
Por fim, pegue o betume hídrico (que por ser solúvel em água, é mais fácil de tirar o excesso e de limpar os pincéis) e
misture com ¼ da quantidade dele, de termolina líquida.
Então, aplique a mistura sobre um lado de cada vez, observando para que ele entre em todas as ranhuras e
frestinhas da peça. Limpe o excesso com um pano macio, e pronto!

E aí, o que achou da ideia? Ter uma decoração com um toque de artesanato deixa a casa muito mais especial.
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