Wit

Kobaltblauw (ultram)
8/12/24x12ml

100 +++

PW6, PW5

Citroengeel

12/24x12ml

512 +++

PY3

Lichtgeel

24x12ml

508 +++

PY74, PY3

Geel middel
PY74, PO67

24x12ml

526 ++

PY74, PO67

Vleeskleur

24x12ml

617 +++

PW6, PY42, PO43

VErmiljoen

24x12ml

601 ++

PR112

scharlaken

8/12/24x12ml

602 +++

PR112, PV19

Karmijn

24x12ml

623 +++

PR112, PR23

Donkerrose

8/12/24x12ml

227 +++

PV19, PR23

Violet

Talens Art Creation gouache is verkrijgbaar in sets van
12 ml tubes met 8, 12 of 24 kleuren.
Alle producten zijn ontwikkeld door Royal Talens, een
betrouwbaar product met de gegarandeerde kwaliteit op
basis van meer dan 115 jaar ervaring.

12/24x12ml

411 +++

PR101, PO67

Omber gebrand
24x12ml

PV23, PV19

Ultramarijn

8/12/24x12ml

409 +++

PBr7, PBk11

Zwart
24x12ml

504 +++

PY42

Sienna gebrand
8/12/24x12ml

536 +++

PG7, PY42

Gele oker
24x12ml

362 ++

PG7

Sapgroen
12/24x12ml

318 +

PY74, PG7

Donkergroen
24x12ml

334 ++

PY74, PG7

Lichtgroen
24x12ml

311 ++

PG7, PB15

Geelgroen
24x12ml

374 +++

PB15

Azuurblauw

Donkergeel

202 +++

GOUACHE

8/12/24x12ml

501 +++

24x12ml

293 +++

PB15

Lichtblauw
12/24x12ml

201 ++

De verf kan op vele ondergronden gebruikt worden, zoals
o.a. papier, karton en hout.

Pruissisch blauw
8/12/24x12ml

205 ++

PB29, PB15

PB29

8/12/24x12ml

700 +++

PBk9

LICHTECHTHEID
+++ = minimaal 100 jaar lichtecht onder museumomstandigheden
++ = 25 - 100 jaar lichtecht onder museumomstandigheden
+ = 10 - 25 jaar lichtecht onder museumomstandigheden
De lichtechtheid is getest volgens ASTM-Norm D4303.

For the artist in you.

Naast gouache biedt Talens Art Creation ook diverse
andere technieken, zoals olieverf, aquarelverf en
acrylverf. Maar als kunstschilder heb je natuurlijk meer
nodig dan alleen de juiste verf. Talens Art Creation
biedt ondersteunende producten die nuttig zijn voor
iedere kunstschilder. Denk aan doeken, penselen,
schilderaccessoires en schildersezels.

In ieder van ons schuilt een zeker schilderstalent. Welke
verfsoort je ook kiest en wat je ook van plan bent te gaan
schilderen; door met verf en penselen in de weer te zijn,
ontdek je je eigen creatieve mogelijkheden. Alles wat
je nodig hebt, is goed materiaal om mee te werken.
– Maar bovenal geldt: durf te proberen. Succes! –

Gouache is een met water verdunbare, dekkende verf.
Je kunt er streeploze en matte oppervlakken mee
schilderen, maar ook detailwerk is heel goed te doen.
Omdat deze verf al binnen enkele minuten droogt, is hij
zeer praktisch in gebruik. Gouache droogt niet watervast
op en dat betekent dat je eenmaal opgedroogde kleuren
met een beetje water opnieuw kunt bewerken. Gouache
moet vóór gebruik met wat water verdund worden. Hoe
meer water je toevoegt, hoe transparanter de verf wordt.

Op www.royaltalens.com vind je uitgebreide
informatie en inspiratie om je op weg te helpen.
Zo vind je stappenplannen, informatie over
kleurmengen, diverse schilderstechnieken etc.

Gouache staat bekend om de kleurintensiteit. Het is
onder andere vanwege deze eigenschap dat de verf erg
geliefd is onder kunstenaars, ontwerpers en illustratoren.

For the artist
in you.

P.O. Box 4, Apeldoorn, NL
www.facebook.com/royaltalens

8870401M

