AGUARELA TITAN EXTRA FINA

Código do produto: 096

Descrição
As aguarelas Extra TITAN têm uma ampla gama de cores elaboradas à base de goma-arábica e pigmentos de elevada
qualidade.

Campos de Aplicação
Produto para aplicar sobre papel (especial para aguarela), também se pode aplicar sobre fundos de pergaminhos.

Dados Técnicos
Acabamento

Acetinado mate

Cor (EN ISO 11664-4)

Carta 30 tonalidades

Densidade (NP EN ISO 2811-1)

1,24 - 1,80 kg /l (segundo cor)

Métodos de Aplicação

Pincel

Diluição

Agua

Limpeza de Utensílios

Agua

Apresentação

10 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na
secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização
RECOMENDAÇÕES GERAIS:
Para a sua utilização deve diluir-se com água, preferencialmente fervida ou destilada, em quantidade suficiente dependendo da
necessidade e critério do artista. Quanto mais diluída, a cor fica mais fina e transparente.
Aplica-se geralmente com pincel. Os pincéis devem ser adaptados, não devem perder a sua forma e manter um aspecto cónico
e delgado.
O fundo deve ser branco, limpo, isento de gordura e invariável.
As cores produzem melhor efeito ótico sobre papel rugoso ou de grão, pois ficam com melhor aderência.
A aguarela pode sempre ser diluída outra vez quando estiver seca no recipiente ou na paleta. As paletas esmaltadas em branco
são as mais apropriadas, porque condizem com a cor do fundo da pintura.
Todas as cores são compatíveis entre si, e das suas misturas obtém-se uma infinidade de tons de extraordinária beleza. O
branco da china, especial para fundos, diminui a transparência às cores que se misturam com ele.

Precauções
Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de
Segurança.
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Data de edição: 2014-11
Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição.
Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou
a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.
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