
Acrylverf

Acrylverf, evenals onze olieverf en aquarelverf bestaat uit pigmenten van topkwaliteit. Ze bevatten 
een acryl bindmiddel, in tegenstelling tot olieverf waar lijnolie wordt toegevoegd als bindmiddel. 
Het bindmiddel bestaat uit polymere emulsies van kunstharsen en wordt water gebruikt als oplos-
middel. Deze verf heeft dus gemeenschappelijke kenmerken met aquarelverf - snel drogend. 
Echter, in tegenstelling tot waterverf zijn ze niet consequent in water oplosbaar. Dus in het geval 
van acrylverf kunnen we lagen op brengen zonder het risico van het vervagen van de onderlaag. 
Anders dan bij olieverf, kan het schilderij binnen een dag voltooid worden en er is geen noodzaak 
om enkele uren of dagen te wachten om elke laag te laten drogen. Acrylverf, in vergelijking met 
olieverf, zijn rijker en de sterke lagen barsten niet.

Acrylverf iskan gebruikt worden voor alle bekende schildertechnieken. Spreiding kan op basis 
van de geselecteerde consistentie, met een kwast, roller of spatel op een niet-vettig medium. Bij 
een verdunning kleur hoger dan 3 delen water op 1 deel van de kleur waterbestendigheid van de 
gedroogde kleurenfilm afneemt en zelfs verdwijnt. Gezien de droogsnelheid en daaropvolgende 
onoplosbaarheid in water is het noodzakelijk om de penslen enkwasten vochtig te houden en 
grondig te reinigen na beëindiging van het kunstwerk.

De acrylverf getiteld ACRYL zijn gemaakt van stabiele, niet-vergelende acrylaatdispersie van top-
kwaliteit, organische en anorganische pigmenten en andere materialen die hun functionele eigen-
schappen en stabiliteit te verbeteren. De hoge kwaliteit van de kleuren is voornamelijk het gevolg 
van zeer goede kleur efficiency, eersteklas lichtechtheid, uitstekende hechting op diverse onder-
gronden en de stabiliteit van de kleurenfilm. Deze kwalitatieve kenmerken (ondoorzichtigheid, 
lichtechtheid, kleur-index) zijn aangegeven op de etiketten van de tubes.

Sommigen schildermediums, doek, hardboard of karton worden voor het schilderen met een laag 
acrylaat primer behandeld. Het schilderij kan worden afgewerkt met een laagje glanzend of matte  
lak. Een geschikte temperatuur voor de toepassing van de kleuren is 10 tot 30 ° C. Bewaar de 
kleuren bij normale temperatuur; hen te beschermen tegen vorst en hitte.

Ga voor een kleurenkaart op de navigatiebalk naar “PROMOTIE” en klik vervolgens 
‘BROCHURES & KLEURENKAARTEN” aan en slecteer de betrefende verfsoort aan.


