Reflexkleuren
Reflexkleuren worden gemaakt op basis van pigmenten die een
deel van het onzichtbare (ultraviolette) licht omzetten in zichtbaar
licht, met als gevolg dat de kleuren extra krachtig en opvallend zijn.
Door de geringe lichtechtheid van dit soort pigmenten zal de fluores
cerende werking in de loop van de tijd minder worden en uiteindelijk
verdwijnen. Reflexkleuren worden dan ook niet aangeraden voor
werkstukken die lang aan licht worden blootgesteld.

No.
Omschrijving
08801609	Luxe hardplastic cassette met 8 flacons 16 ml en
mengschaal
08801613	Luxe hardplastic cassette met 12 flacons 16 ml en
mengschaal
08840409	Luxe houten kist met 10 tuben 20 ml, penselen en
hulpmiddelen

No.
Omschrijving
08820407	‘Mixing Colours’; kartonnen set met 5 tuben 20 ml,
met folder ‘Kleurenmengen’
08820408	‘Mixing Colours’; kartonnen set met 8 tuben 20 ml,
met folder ‘Kleurenmengen’
08850411 Kunststof basisset met 10 tuben 20 ml

De luxe cassettes zijn zeer handig in het gebruik: u kunt de flacons
rechtop in de set plaatsen. De water- en mengbakjes zijn uitneembaar u maakt ze makkelijk schoon onder de kraan.

Bijzondere kleuren /
lichtechtheid / verpakkingen
Dekwit extra
De werking van bloedende kleuren kan worden gestopt door ze af te
dekken met het speciaal hiervoor samengestelde Dekwit extra 106.

No.
08791609
08791612

Omschrijving
Zachtplastic etui met 6 flacons 16 ml primaire kleuren
Zachtplastic etui met 10 flacons 16 ml

Metaalkleuren
Het assortiment telt vijf metaalkleuren: Zilver 800, Lichtgoud 802,
Donkergoud 803, Koper 805 en Brons 811. Voor deze kleuren
worden zogenaamde ‘iriodine’ pigmenten gebruikt. In tegenstelling
tot de traditionele metaalkleuren op basis van metaaldeeltjes, kunnen deze moderne pigmenten niet oxideren. Het groen worden van
bijvoorbeeld een gouden kleur op basis van koperdeeltjes behoort
hierdoor tot het verleden. Metaakleuren verliezen hun specifieke

Lichtechtheid
De meeste kleuren zijn uitstekend lichtecht (+++), enkele kleuren goed lichtecht (++). Deze kleuren worden aangeraden om te
gebruiken voor werkstukken die aan licht worden blootgesteld zoals
bijvoorbeeld schilderijen. Een aantal speciale kleuren heeft een
geringe tot slechte lichtechtheid (resp. + of °). Het betreft hier kleuren
met bijzondere eigenschappen zoals een zeer hoge kleurzuiverheid
die met goed lichtechte pigmenten niet kan worden bereikt. Deze
kleuren worden uitsluitend aangeraden voor tijdelijke toepassingen
of voor bijv. illustraties, ontwerpen en het visualiseren van de
kleurenleer. Ook de reflexkleuren hebben een slechte lichtechtheid.
Werkstukken waarin minder lichtechte kleuren zijn verwerkt kunnen
het beste in het donker worden bewaard, zonder licht zullen de
kleuren niet verbleken. In het kleurenoverzicht wordt de lichtechtheid
per kleur aangegeven, de lichtechtheidsaanduidingen worden elders
in deze folder verklaard.
Verpakkingen
Alle kleuren zijn leverbaar in tube 20 ml
De reflexkleuren zijn alleen verkrijgbaar in flacon 16 ml
Wit en Zwart intenso zijn ook leverbaar in tube 60 ml
De met X zijn ook leverbaar in flacon 16 ml en flacon 50 ml
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Verklaring van de tekens
Voorbeeld:

Citroengeel
++ 205 (P) X
PY3

205 = kleurnummer
(P) = primaire kleur
PY3 = gebruikte pigmenten
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+++ = lichtechtheidsgraad
+++ = minimaal 100 jaar lichtecht bij museumomstandigheden (42 kleuren)
++ = 25 - 100 jaar lichtecht onder museumomstandigheden (13 kleuren)
+
= 10 - 25 jaar lichtecht onder museumomstandigheden (4 kleuren)
° = minimaal 0 – 10 jaar lichtecht onder museumomstandigheden (6 kleuren)
De lichtechtheid is getest volgens ASTM-norm D4303
De afgebeelde kleuren benaderen zo dicht mogelijk de werkelijke kleuren.

P L A K K A AT V E R F

Gouache Extra Fine is verkrijgbaar in verschillende sets en
een luxe kist.

Kleurkaart

EXTRA FINE QUALITY

effect als ze met gewone kleuren worden gemengd. Door metaalkleuren onderling te mengen kan een scala aan metaaltinten
worden bereikt.

GOUACHE

Assortimentssets

Gouache Extra Fine
Gouache Extra Fine is een hoog gepigmenteerde dekkende waterverf. De verf
droogt snel en hecht op elke vetvrije en enigszins zuigende ondergrond.
Na droging is de verflaag mat en zijn de kleuren zeer intens. Gouache Extra
Fine wordt gebruikt door kunstenaars, illustratoren en ontwerpers en is
bovendien bij uitstek geschikt voor onderwijsdoeleinden. Het assortiment
bestaat uit 65 kleuren waaronder reflexkleuren (fluorescerende kleuren),
metaalkleuren en ook een aantal speciale kleuren voor het maken van
illustraties en ontwerpen en het in praktijk brengen van de kleurenleer. Het
assortiment bevat geen pigmenten op basis van schadelijke zware metalen.

Schildertips
Streeploze dekkende vlakken kunnen het best worden aangebracht
door de verf niet of met weinig water te verdunnen en met
kruislingse penseelstrepen op te zetten.
Om barstvorming te voorkomen dient de verf niet in dikke lagen
te worden aangebracht. Door Arabische Gom (zie hulpmiddelen)
aan de verf toe te voegen is er in dikkere lagen minder kans op
barstvorming.
Toevoeging van Arabische Gom vermindert de thixotropie van de
verf en verhoogt de vloei. Bij toevoeging van veel Arabische Gom
in plaats van water wordt de penseelstreek schilderachtiger.
Gouache Extra Fine droogt niet watervast op. Een droge verflaag
kan door het water van nieuw opgebrachte verf zacht worden,
met als gevolg dat de kleuren zich (gedeeltelijk) zullen vermengen.
Als dit niet gewenst is dient een nieuwe kleur met een enkele
streek op de droge kleur te worden aangebracht.
Gouache Extra Fine is uitstekend te verwerken met de airbrush.
Verdun de verf hiervoor met voldoende water. Door de hoge
pigmentering ontstaat een zeer briljant en mat effect. Pas de
spuitopening wel aan de deeltjesgrootte van het pigment aan
(airbrushes met een spuitopening van 0,25 mm of groter).
Gouache Extra Fine kan ook worden gebruikt voor sjabloneer- en
stempeltechnieken.
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Ondergronden

De eigenschappen
Gouache Extra Fine kan met elke gewenste hoeveelheid water
worden verdund, alle kleuren zijn onderling mengbaar.
Gouache Extra Fine hecht op iedere vetvrije en iets poreuze
ondergrond.
De verf droogt binnen enkele minuten en heeft een fluweelachtig
uiterlijk en een gelijkmatige dekkende en matte kleur. Na droging
is de verf niet watervast
Gouache Extra Fine is een thixotrope verf. Dit houdt in dat de verf
dunner wordt als ze in beweging wordt gebracht en bij het
opbrengen makkelijker uitvloeit. Verf in flacons die enige tijd niet
wordt gebruikt zal dikker worden en kan door roeren dunner
worden gemaakt. Verf in tubes wordt vanzelf dunner als de verf
door de halsopening wordt gedrukt en daarmee dus in beweging is.
Penselen reinigen met water.

•
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Gouache Extra Fine hecht op iedere vetvrije en iets poreuze ondergrond
zoals papier en karton, maar ook op hout, gips, papier-maché en
ongeglazuurd aardewerk.
Omdat de verf water bevat en veelal met extra water wordt verdund,
kunnen bepaalde papiersoorten gaan bobbelen. Dit kan voorkomen
worden door goed aquarelpapier of karton te gebruiken.

Hulpmiddelen

Penselen

Kleuren mengen

OsseNgal
Gouache Extra Fine hecht op vetvrije
ondergronden. Soms kunnen op papier of
op een andere ondergrond toch wat vettige
plekken zitten, bijvoorbeeld door vinger
afdrukken. Op deze plekken hecht de verf
niet goed, de verf kan gaan parelen. Door
wat Ossengal aan de verf toe te voegen of
op de vettige plekken aan te brengen
worden problemen voorkomen.

Voor het werken met Gouache Extra Fine kan een keuze worden
gemaakt uit een breed assortiment penselen. Met de hardere
varkensharen penselen zal de penseelstreek meer schilderachtig
zijn, met zachtharige penselen van roodmarter, runderorenhaar of
kunststof (filament) kunnen makkelijker egale vlakken en details
worden geschilderd. Een goed penseel voor het streeploos opzetten
van egale vlakken is het platte penseel van runderorenhaar uit de
Van Gogh serie 234, voor details het rond gepunte runderorenhaar
penseel uit de Van Gogh serie 235. De mooiste resultaten worden
bereikt met penselen van (Kolinsky) roodmarterhaar uit o.a. de
Rembrandt series 100, 110 of 240 of de Van Gogh serie 171.
Een goed en minder duur alternatief voor roodmarterharen penselen
zijn penselen van filament, bijvoorbeeld de Van Gogh series 191
en 294. Raadpleeg voor meer informatie over penselen de folders
Rembrandt penselen (bestelno. 88590011) en Van Gogh penselen
(bestelno. 88590111).

De kleuren van het assortiment Gouache Extra Fine zijn zeer zuiver
en daarom bij uitstek geschikt om met optimaal resultaat tal van
nieuwe kleuren te mengen. Er zijn twee speciale ‘Mixing Colours’ sets
verkrijgbaar: een drie-kleuren mengset en een zes-kleuren mengset.
De drie-kleuren mengset bevat de drie primaire kleuren Citroengeel
(primair, 205), Permanentrose (magenta, 397) en Lichtblauw (cyaan,
501), aangevuld met Wit (100) en Zwart intenso (703). De zeskleuren mengset bestaat naast de genoemde primaire kleuren uit
Geel (200), Vermiljoen (311) en Ultramarijn donker (506), eveneens
aangevuld met wit en zwart. Met de zes-kleuren mengset kan in elk
kleurgebied een hoge zuiverheid van de gemengde kleuren worden
bereikt. In de ‘Mixing Colours’ sets zit een folder waarin op beknopte
wijze het drie-kleuren mengsysteem en het zes-kleuren mengsysteem
worden uitgelegd.

Arabische Gom
Behalve water kan aan Gouache Extra Fine ook
Arabische Gom worden toegevoegd. Arabische
Gom maakt de verflaag iets flexibeler, transparanter en minder mat.
Plakkaatverfvernis (glanzend en mat)
Om werkstukken te beschermen tegen stof en
vuil kan met Plakkaatverfvernis een vernislaag
worden aangebracht. Dit vernis maakt de kleuren
iets dieper en transparanter,
en de verflaag wordt minder
kwetsbaar voor vocht. Voor
een tussenliggende glansgraad kunnen het glanzende
en matte vernis in elke
verhouding worden gemengd.
De matte vernis is niet
geschikt voor toepassing op
extreem zuigende ondergronden.
Protecting Spray
Ook met Protecting Spray kunnen werkstukken worden
beschermd. Hoe meer lagen worden aangebracht, hoe
beter de bescherming en hoe hoger de glans.
Protecting Spray maakt de kleuren iets dieper en
transparanter en maakt de verflaag minder kwetsbaar
voor vocht.
Voor meer informatie over deze hulpmaterialen, vraag
naar de brochure “Hulpmiddelen”, no. 88150081.

Uitgebreide informatie over het ontstaan van
kleur, het mengen van kleuren en toepassing
van kleur bij het schilderen biedt het boekje
‘KLEUR’. Dit rijk geïllustreerde boekje kan worden aangevraagd onder bestelno. 88800151.
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