
Mat Vernik 
110 ml ve 300 ml
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 fırçayla 
geniş tuval yüzeylerine rulo ile 
uygulanabilir.

Matt Varnish  
110 ml and 300 ml

Colortone water based Acrylic Varnish is a matt and flexible 
product that protects the surface against external effects 
such as dust and dirt. Despite its milky white appearance, 
it forms a transparent, waterproof and water resistant film. 
Colortone acrylic matt varnish can blend perfectly with 
acrylic paints. Can be applied with a soft brush or wide 
canvas surfaces with roller. 

İpek Mat Vernik 
110 ml ve 300 ml

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 fırçayla veya geniş 
tuval yüzeylerine rulo ile uygulanabilir.

Silk Matt Varnish  
110 ml and 300 ml

Colortone water based Acrylic Varnish 
is a product that protects the surface 

against external effects such as dust and dirt. Despite its milky 
white appearance, it forms a transparent, waterproof and water 
resistant film. Colortone acrylic silk matt varnish can blend 
perfectly with acrylic paints. Can be applied with a soft brush or 
wide canvas surfaces with roller. 
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YA R D I M C I L A R
A K R İ L İ K

AUXILIARIES
FOR ACRYLIC COLORS

Akışkan Medyum 
250 ml
Colortone Akrilik serisi ayrıca Medyum ürünleri 
de kullanıma sunmaktadır. Colortone Akışkan 
Medyumlar yüksek kaliteleri ile beklenen 
sonuçları tam karşılamaktadır. Akışkan 
medyumlar,  akrilik sıvı mürekkep renklerle 
kullanılarak çeşitli etkiler yaratır. 

Fluid Medium  
250 ml 

The Colortone Acrylic series also offers high 
quality products. Colortone Fluidic Mediums 
meets the expected results in high quality. Fluid medium fluids 
create a variety of effects using acrylic liquid ink colors. 

Yoğun Fırça Temizleyici  
110 ml

Bir miktar yoğun fırça temizleyiciyi bir 
kavanoza boşaltıp içine kurumuş akrilik 
boya fırçalarını yarım saat veya 1 saat 
tutun. Daha sonra fırçaları bol sabunlu su 
ile durulayın.Fırçalarınız tekrar kullanıma 
hazır hale gelmiş olacaktır. 110 ml yeni 
ambalajındadır.  

Dense Brush Cleaner  
110 ml 

Pour some intense brush cleaner into a jar 
and keep the dried acrylic paint brushes 
for an half an hour or 1 hour. Then rinse 
the brushes with plenty of soapy water. 
110 ml in a bottle.

Colortone akrilik boya yardımcılarında; inceltici 
medyumlar, yapıştırıcılar, jeller, bağlayıcılar ve vernikler 
olmak üzere çeşitli kullanım alanlarına olanak sağlayan 

ürünler mevcuttur.

Colortone acrylic paint auxiliaries are also available to 
allow for various uses such as thinning colors, adhesives, 

gels, binders and varnishes.



Parlak Vernik 
110 ml ve 300 ml
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. 

Gloss Varnish 
110 ml and 300 ml

Colortone water based Acrylic Varnish is a product that protects 
the surface against dust and dirt-like effects. Despite its milky white 
appearance, it forms a transparent, waterproof and water resistant 
film Colortone can blend perfectly with acrylic paints. Can be 
applied with a softbrush or wide canvas surfaces with roller.

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.

Semi Matt Binder 300ml  

Provides softer coloring, when mixed with 
color. Mixable to the desired ratio Brightness 
increases depending on the mixing ratio. Extends drying time 
depending on mixing ratio. Increases fluid, simplifies application 
Increases color transparency.

Gesso Beyaz ve Siyah 
750 ml
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. 

Gesso White and Gesso Black  
750 ml 

Gesso Acrylic Primer

• Colortone Gesso has been developped for various surfaces with 
easy applicable properties. • Yellowing resist and homogeneous 
and flexible film after drying. • Can be diluted with water with any 
ratio. • For a smooth surface apply 2-3 coats and sand after each 
layer with a fine sand paper. • Compatible with Colortone Acrylic 
Colors. • Stir before use and keep above 10°C. • Available in 750 ml 
pack with white and black color.

Şeffaf Yoğun Jel 
400 ml
Yoğun ve parlak şeffaf 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.

Transparent Heavy Gel   
400 ml 

A dense and glossy gel. Increases consistency when mixed 
with color.  Ideal for very thick layers. Non-yellowing and 
increases drying time. Increases paint volume and transparency. 
Overpainting after fully dry.

Yapıştırıcı Medyum 
110 ml
Su bazlı akrilik yapıştırıcı medyumdur.Cam, 
mozaik taş ve benzeri malzemeleri çok güçlü 
bir şekilde yüzeylere yapıştırır.

Adhesive Medium Water based adhesive 
110ml
Can be used on Glass,stone, sand, 
paper,cardboard as an adhesive. Milky 
solution create transparent film. Dry film 
resists against water. 

Yarı Mat Binder 
300ml

Geciktirici-Retarder  
300ml

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. 

Retarder 300ml  

Extends the drying time of acrylic paints 
and mediums by up to 50-60% Particularly 
suitable for ‘wet on wet’ technique. An ideal 
additive when working in hot climates. Add to 
the paint on the palette not more than 25%. 

Parlak Yoğun Jel  
400 ml
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. 

Gloss Heavy Gel   
400 ml 

A dense and glossy gel. Increases consistency when, mixed 
with color. Ideal for very thick layers. Non-yellowing and 
increases drying time. Increases paint volume and transparency. 
Overpainting after fully dry. 


