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Vernikler

Mat Vernik

Colortone su bazlı Akrilik Vernik, 

mat ve esnek yapıya sahip, yüzeyi 

toz ve kir benzeri dış etkilere karşı 

koruyan bir üründür. Süt beyazı 

görünüme karşın, kuruyunca 

şeffaflaşarak, sararmaya ve suya 

karşı dirençli bir film tabakası 

oluşturur. Colortone akrilik 

boyalarla kusursuz karışabilir. 

Yumuşak fırça veya geniş tuval 

yüzeylerine rulo ile uygulanabilir.
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İpek Mat Vernik

Colortone su bazlı Akrilik Vernik, 

ipek mat (yarı mat) ve esnek 

yapıya sahip, yüzeyi toz ve kir 

benzeri dış etkilere karşı koruyan 

bir üründür. Süt beyazı görünüme 

karşın, kuruyunca şeffaflaşarak, 

sararmaya ve suya karşı dirençli bir 

film tabakası oluşturur. Colortone 

akrilik boyalarla kusursuz 

karışabilir. Yumuşak fırça veya 

geniş tuval yüzeylerine rulo ile 

uygulanabilir.
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Parlak Vernik

Colortone su bazlı Akrilik 

Vernik, parlak ve esnek yapıya 

sahip, yüzeyi toz ve kir benzeri 

dış etkilere karşı koruyan bir 

üründür. Süt beyazı görünüme 

karşın, kuruyunca şeffaflaşarak, 

sararmaya ve suya karşı dirençli bir 

film tabakası oluşturur. Colortone 

akrilik boyalarla kusursuz 

karışabilir. Yumuşak fırça veya 

geniş tuval yüzeylerine rulo ile 

uygulanabilir.

ya

ze

i

ü

ar

nç

one

YARDIMCILAR
BOYA KALİTESİNİ

ARTTIRIR



 Renk ile karıştırılınca daha     

 yumuşak boyama sağlar

 İstenilen oranda karışabilir

 Karışım oranına bağlı olarak     

 parlaklık artar

 Kuruma zamanını karışım oranına bağlı olarak uzatır

 Akışkanlığı artırır, uygulamayı kolaylaştırır

 Rengin şeffaflığını artırır

 Akrilik boya ve akrilik medyumlarının kuruma   

 zamanını %50-60 oranında uzatır.

 Yaş üstü yaş uygulamaları için idealdir.

 Sıcak ortamlarda çalışanlar için uygun bir   

 yardımcıdır.

 Boya ile palet üzerinde karıştırınız.

 %25 oranından fazla ilave etmeyiniz.

Gesso

Akrilik uygulamalarında astar olarak kullanılan 

Gesso, yüzeye ilk katı su ile inceltilerek, ikinci 

kat sulandırılmadan uygulanır. Kuvvetli örtme 

kapasitesine sahip Colortone Gesso çok iyi bir astar 

malzemesidir. Suyla inceltilebilir, çatlama yapmaz, 

çok çabuk kurur. Tuval üzerinde doygun bir yüzey 

oluşturarak, hem yağlı boya hem de akrilik boya 

ile çalışmaya uygun, ince ve mat bir yüzey sağlar. 

İstege bağlı olarak siyah ve beyaz renk alternatifleri 

vardır.

 Yoğun ve parlak bir jeldir

 Renk ile karıştırılınca kıvamı artırır

 Çok kalın uygulamalar için uygundur

 Sararmaz

 Kuruma zamanını uzatır

 Kuruduktan sonra üzerine tekrar çalışma yapılabilir

 Spatula ve bıçak için uygundur

 Boya hacmini ve şeffaflığı artırır

 Kolaj uygulamaları için uygundur.

Parlak Yoğun Jel 
M1005

Yardımcılar / 
Medyumlar Yarı Mat Binder 

M1025
Geciktirici-Retarder 

M1010

Kullanım Şekli: 

Bir miktar boya sökücüyü cam bir 

kavanoza boşaltın, fırçayı 1 saat bu 

kavanozda tutun, daha sonra fırçayı 

su ve sabun ile yıkayıp, durulayın.

Fırça Temizleyici 
M1015
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Colortone Akrilik serisi ayrıca Medyum ürünleri de 

kullanıma sunmaktadır. Colortone Medyumlar yüksek 

kaliteleri ile beklenen sonuçları tam karşılamaktadır.


