
Water WAX pastels 8280

Wax Aquarel waxpastels  8280 werden in 2004 door het bedrijf KOH-I-NOOR Hardtmuth op de 
markt gebracht.

Wax emulgeren kan een verandering van de kenmerkende vaardigheden van fijne wax pastels als 
hun waterdichtheid verandert in perfecte oplosbaarheid.

De belangrijkste componenten van wax pastels zijn rijk, top kwaliteit en perfect verspreide 
pigmenten, zorgvuldig geselecteerd en gekocht van gerenommeerde fabrikanten over de hele 
wereld. Hun lichte permanentie en gedoseerd concentratie beïnvloeden het eindresultaat en de 
duurzaamheid van het kunstwerk. Daarom is voor deze reden een hoge concentratie van kleur 
pigment dosering is voor deze producten voorgeschreven in het gehele kleurenspectrum.

Een ander belangrijk onderdeel is witte klei, meestal gebleekt kaolien van de hoogste zuiverheid 
en fijnheid. Het geeft ons wax pastelkleuren, samen met de toevoeging van bindmiddelen en 
andere additieven, een onovertroffen vermogen om een unieke slag op het papier of een ander 
medium te maken. De toepassing van een dikkere laag en overlapping van tonen mogelijk maakt 
onderling mengen en daarmee de creatie van nieuwe kleurtinten, vergelijkbaar met olieverf en 
tempera kleuren. Krastechniek komt als een optie. De aquareltechniek kan ook worden bereikt 
met een paar druppels water verdeeld door een fijn penseel. De opties of, liever technieken van 
toepassing zijn velen. U kunt het slagen verdunnen op het papier, chips (opgesteld door een mes 
of slijper) of strip de leiding van de pastel met een natte kwast en verf als met waterverf.

Dankzij een diameter van 7,1 mm, biedtt WAX aquarel een uitstekende artistieke potentieel voor 
elke gebruiker. Edel hout, waarin onze pastels zijn omhuld, maakt eenvoudige slijpen mogelijk.

Geen bestanddeel tijdens productie bevat giftige of anderszins schadelijke stoffen en het eind-
product is daarom geschikt voor meerdere categorieën.

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

48 kleuren


