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YA RD IMC I L A R

Colortone yağlı boya yardımcıları da inceltici 

medyumlar, yağlar ve vernikler olmak üzere çeşitli 

kullanımlara olanak sağlayacak şekilde mevcuttur.

White 
Spirit

Yağlı boya renklerini 

inceltmek için fırçaları 

temizlemek için uçucu, 

yanıcı bir seyrelticidir. 

Terebentine kıyasla biraz 

daha yavaş kurur.

Yağlar renklerin ortaya çıkmalarını ve kullanım 

kolaylığını sağlarlar. Yağlı boya içinde kullanılan 

yağ havanın oksidasyonu ile kuruyan bir yağdır; 

havanın oksijenini alarak oluşturduğu katı ortam 

içinde pigmentleri kararlı bir şekilde tutar. Çalışılan 

iklime bağlı olarak 2-4 gün arasında kurur. Genelde 

tohumdan elde edilen yağ boyaya kremsi bir yapı 

vererek, boya karışımının ana malzemesi olarak renk 

dışında bir çok özellik sağlar.

Vernik 
Alkid Reçine

Vernikleme:

Tablonuzun tam olarak kuruma 

süresi en az altı aydır. Altı aydan 

önce vernikleme tavsiye edilmez.

Vernikleme için şu an ki önerimiz;

Colortone’da Alkid Reçine’dir. Alkid Reçine hızlı 

kuruyan bir vernik türüdür.

KETEN YAĞI 500 YILDAN 
FAZLA YAĞLI BOYALARIN 
EN ÖNEMLİ BAĞLAYICISI 
OLMUŞTUR.

YARDIMCILAR
BOYA KALİTESİNİ

ARTTIRIR



Hızlı buharlaştırıcı, 

yüksek rafine edilmiş 

terebentin yağı, 

tüm sanatçı sınıfı 

solventlerin içinde en 

inceltici ve fırça temizleme gücüne sahiptir.

Verniği (Dammar Vernik dahil) temizlemek için 

uygundur.

Oksitlenmeyi önlemek için sıkıca kapalı ve ışıktan 

uzak tutun.

Kalınlaşırsa kullanmayın.

Yağlı boyalarda kıvam 

azaltıcı, fırça ve palet 

temizleyicisi olarak 

kullanılır.

Alkid  
Reçine

Keten 
Yağı

Kokusuz 
White Spirit

Distile 
Terebentin

Boyanın kıvamını inceltir, akışkanlığını artırır ve 

fırça izlerinin belirlinliğini azaltır. Yardımcı malzeme 

hazırlamak için kullanılabilir. Parlaklığı artırır ve 

sararmaz. Kuruma süresini uzatır ve keten yağına göre 

daha az karışma olasılığı vardır. Terebentin veya White 

Spirit ile inceltilebilir. Açık renklerle karışımı keten 

yağına oranla daha elverişlidir.

Boya tabakalarını inceltmeye 

ve akışkan hale getirmeye 

yarar. Terebentin veya 

White Spirit ile yoğunluğu 

azaltılabilir. Parlaklığı artırır 

ve kuruma süresini azaltır.

Parlaklığı artırır ve boya tabakasının kuruma 

süresini azaltır. Terebentin ile inceltilebilir. Diğer 

keten tohumu yağlarından daha koyu renklidir.

Alkid reçineler, keten tohumu 

veya soya fasulyesi yağı gibi 

yağ ile kombinasyon halinde 

yapılan sentetik reçinelerdir. 

İnceltici ve kuruma süresini 

hızlandırıcıdır.
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Kaynamış  
Keten Yağı

a
e

Haşhaş 
Yağı

a
Ya


