
 قلم مو رنگ وایت واش چوب
رنگ وایت واش چوب، همان طور که از نام آن پیدا است، به 

و پوشاندن برخی از نقص های چوب و معنی سفید رنگ کردن چوب 

می توان با  ،با استفاده از این روش است.براق کردن آن است 

تغییر رنگ چوب ها به رنگ سفید، از این چوب ها برای ساختن 

ینات استفاده ئانواع مختلفی از وسایل یا برای ایجاد تز

 کرد.

به چوب ظاهری زیبا و کالسیک می دهد و  ،وایت واش کردن چوب

استفاده از این چوب ها در راه امکان  ،استفاده از این روش

 می سازد. ایجاد فضایی مدرن فراهم

 روش های اعمال رنگ وایت واش بر روی چوب ها

برای اعمال رنگ وایت واش بر روی چوب ها یا وسیله های مورد 

مراحل مختلفی وجود دارد که باید انجام شوند. برای  ،نیاز

ایجاد یک نتیجه خوب و تمیز درآمدن کار، هر کدام از این 

 مراحل باید به درستی انجام شوند.
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 رنگ وایت واش بر روی چوب 

با  ؛چوب یا وسیله مورد نیاز را بر روی یک پارچه بگذارید

مدن کثیفی و مالیده شدن آاین کار می توانید از به وجود 

می  ،رنگ به کف زمین جلوگیری کنید. برای انجام این کار

 طله نیز استفاده کنید.ایا کاغذهای ب توانید از روزنامه ها

 صاف کردن سطح چوب -2

اگر چوب یا وسیله ای که می خواهید رنگ وایت واش را بر روی 

آن اعمال کنید، دارای خراشیدگی هایی است یا سطح ناصافی 

 دارد و هموار نیست، این ناهمواری ها باید از بین بروند.

می  ،خراشیدگی ها برای از بین بردن ناصافی ها و صاف کردن

ثیر این عمل بر أبه دلیل تتوان از سنباده استفاده کرد. 

روی اندازه ها و ابعاد چوب، عمل سنباده زدن باید به درستی 

 و با دقت بسیاری انجام شود.

 تمیز کردن سطح چوب -3



اگر چوب یا وسیله مورد استفاده شما سطح تمیزی ندارد، یعنی 

ناشی از گرد و غبار یا اضافه های سطح آن دارای آلودگی های 

چوب بعد از سنباده زدن است، این آلودگی ها باید از بین 

در غیر این صورت بعد از انجام عمل وایت واش بر روی  ؛بروند

 چوب، شاهد چوبی با سطح ناصاف خواهیم بود.

می توان از یک  ،لودگی های سطح چوبآبرای از بین بردن 

استفاده کرد. برای انجام این دستمال تمیز و مقداری آب 

مرطوب بودن بیش  ؛بهتر است دستمال را کمی مرطوب کنید ،کار

می آن باعث نفوذ آب به داخل چوب و آسیب دیدگی  ،از اندازه

 شود.

اگر سطح چوب کمی خیس شده است، بهتر  ،بعد از انجام این عمل

اگر سطح چوب شما خیس  ؛است تا زمان خشک شدن چوب صبر کنید

 د، عمل رنگ وایت واش با چوب منطبق نمی شود.باش
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 .برای انجام عمل وایت واش چوب، به رنگ سفید نیاز داریم

شما می توانید رنگ ها مخصوص برای انجام عمل رنگ وایت واش 

نیز می توانید این مخلوط  را از بیرون تهیه کنید. در خانه

ه مقداری از رنگ سفید را در به این صورت ک ؛را تهیه کنید

بعد از به  ؛ظرفی ریخته و سپس مقداری آب به آن اضافه کنید

 هم زدن این مخلوط، رنگ مورد نیاز شما آماده است.
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به اصلی ترین مرحله اعمال  ،بعد از انجام مرحله های قبلی

ب می رسیم. این مرحله مهم ترین رنگ وایت واش بر روی چو

و باید با دقت  استمرحله در عمل رنگ وایت واش بر روی چوب 

 بسیار زیادی انجام شود. 

را به رنگ سفید از قبل آماده شده  قلم مودر این مرحله 

را به روی چوب یا  قلم موسپس به آرامی  ؛آغشته می کنیم

وسیله مورد استفاده می کشیم. پس از رنگ کردن قسمت های 

، با استفاده از یک دستما آن قبل از خشک شدن و مختلف چوب

ی چوب پاک می کنیم. این عمل باعث وتمیز رنگ سفید را از ر



روی چوب می شود که چوب های بسیار  نمایان شدن رنگ سفید بر

 ورد.آود می زیبا و کالسیکی را به وج

 

 اعمال رنگ سفید بر روی چوب و پاک کردن آن - رنگ وایت واش چوب
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اگر می خواهید چوب یا وسیله مورد نیازتان بیشتر متمایل به 

می تواند مرحله رنگ کردن چوب را تا چند  ،رنگ سفید باشد

مرحله دیگر نیز ادامه دهید. به این صورت که قسمت های 

مختلف چوب را دوباره با رنگ سفید رنگ کنید و مانند مرحله 

قبل، قبل از خشک شدن رنگ، آن را با یک دستمال سفید پاک 

 کنید.

ز بیشتری ا با اعمال مکرر رنگ سفید بر روی چوب، الیه های

رنگ سفید را بر روی چوب به جا می گذارید که این عمل باعث 

 می شود چوب یا وسیله مورد نظر شما سفید تر به نظر برسد.



 

 چوب وایت واش شده - رنگ وایت واش چوب

 مزیت های اعمال رنگ وایت واش بر روی چوب یا وسایل مختلف

با اعمال رنگ وایت واش بر روی چوب، در واقع موجب اضافه 

 شدن چند الیه از رنگ بر روی چوب می شوید. این کار باعث می

ها استفاده  شود وسایل یا چوب هایی که می خواهید از آن

کنید، مدت زمان بیشتری قابل استفاده باشند و در دراز مدت 

 دچار آسیب دیدگی یا پوسیدگی نشوند.

می  ،با اعمال رنگ وایت واش بر روی چوب یا وسایل مختلف

سیله ها و چوب های خود وظاهری زیبا و مدرن به توانید 

 بدهید.

 ،وسیله های ساخته شده با استفاده از چوب های وایت واش شده

ظاهری بسیار زیبا و دل انگیز به محیطی که در آن مورد 

 استفاده قرار می گیرند، می دهند.

 استفاده از رنگ وایت واش

به راحتی می توانید  ،شما با استفاده از موارد مورد نیاز

این کار را در خانه و بر روی وسایل مورد نظرتان اعمال 

 کنید.

روی میز هایی که در بر  شما می توانید عمل رنگ وایت واش را

خانه، اتاق خواب یا حتی محل کار از آن ها استفاده می 



کنید، انجام دهید. صندلی ها یا صندوق های چوبی مورد 

اش شدن، ظاهری زیبا به خود می استفاده نیز با وایت و

 گیرند.

 ،انجام عمل وایت واش چوب، همان طور که از نام آن پیدا است

 می تواند بر روی هر وسیله چوبی انجام شود.

 

 رنگ وایت واش چوب، میز وایت واش شده
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