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A. FOTO TRANSFER GEL
Foto Transfer Gel is speciaal ontwikkeld om geprinte afbeeldingen in je werk te verwerken.
Enkel geschikt voor fotokopieën en laserprinters.Hoe ga je te werk?
1/ Breng Foto Transfer Gel aan over de gehele print.
2/ Plaats de print op de ondergrond en verwijder alle lucht tussen
de foto en de ondergrond met een verfrol in rubber.
3/ Na droging (+/- 24 uur) het papier voorzichtig verwijderen met een vochtige doek of
dompel je vingers in een bekertje met water.
4/ De foto is nu zichtbaar en kan vernist en/of versierd worden.

KA5443 

Pot van 500 ml (€ 13,84)

C

€ 16,75

B. GESSO
Voor het maken van een goed hechtende
prepareringslaag voor vrijwel alle
verfsoorten (dus ook voor olieverf) op
verschillende ondergronden.

JT5439 Pot van 1000 ml

(€ 13,02)

€ 15,75

D

C. PUIMSTEEN MEDIUM MIDDELFIJN
Doel: voor het maken van middelfijne korrelstructuur en reliëf.
Bijzonderheden: Kan puur of vermengd met acrylverf worden
gebruikt. Kan tijdens het drogen worden bewerkt met effectspatels.

JV5440 

Pot van 500 ml (€ 13,39)

€ 16,20

D. PUIMSTEEN MEDIUM GROF
Om structuur en reliëf toe te voegen aan je kunstwerk. Dit medium
kan puur aangebracht worden of vermengd met acrylverf.

JX5441 

Pot van 250 ml (€ 8,68)

E

€ 10,50

F

F. VERNIS GLANS ACRYL

Glanzende slotvernis voor een duurzame
bescherming van acrylverfschilderijen.
Sneldrogend en niet vergelend.

Werkstukjes gaan glanzen na het
aanbrengen van vernis. Deze glashelder
opdrogende vernis maakt de tekeningen
of de werkjes in darwi, houtdeeg… tevens
watervast.
Kenmerken: Geschikt voor alle verfsoorten.

JY5442  Fles van 1 liter

GV2816 

E. ACRYLVERNIS AMSTERDAM

(€ exclusief)

(€ 28,51)

€ inclusief

€ 34,50

1000 ml (€ 6,40)

€ 7,75

B A S IS VER B R UIKS MAT ER IA LEN
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