
For the artist in you.

ACRYL

   available in 75 ml

  available in 200 ml

 available in 750 ml

TITAAN WIT

PW6105   +++
8/12/24x12ml

  

TITAANBUFF DONKER

PW6,PY42,PBk7290   +++

 

GELE OKER

PY42227   +++
8/12/24x12ml

  

NAPELSGEEL ROOD LICHT

PW6,PY42,PR101292   +++

  

NAPELSGEEL DONKER

PW6,PY42223   +++

 

AZOGEEL CITROEN

PY3267  ++
24x12ml

  

ZILvER

PW6,PW15,PW20,PBk11800  +++

 

GROENGEEL

PY3,PG7243  ++

 

PRIMAIRGEEL

PY3,PY74275  ++
8/12/24x12ml

   

IvOORZWART

PBk7701  +++
8/12/24x12ml

   

vAN DIjCKBRUIN

PR101,PBk11,PY42403   +++

 

PAUL vERONESEGROEN

PG7,PY74,PW6615  +++

 

NAFTOLROOD MIDDEL

PR112,PR23396  ++
8/12/24x12ml

   

SAPGROEN

PG7,PY42623  +++

 

SIENNA NATUREL

PY42,PR101,PBk11234   +++

 

SIENNA GEBRAND

PR101, PY42, PBk11411   +++
12/24x12ml

   

NEUTRAALGRIjS

PW6,PBk7,PY42710  +++

 

OMBER GEBRAND

PR101,PBk11,PY42409   +++
8/12/24x12ml

   

vERT éMERAUDE

PG7616  +++

  

PERM. GROEN DONKER

PG7,PY74619  +++
8/12/24x12ml

  

NAPHTOL ROOD LICHT    

PR112,PY74398  ++

 

TURKOOISGROEN

PW6,PG7,PB15661   +++
24x12ml
   

PRIMAIRCYAAN

PB15, PW6572  +++
8/12/24x12ml

  

BRILjANTBLAUW

PB15,PG7,PW6564   +++
24x12ml

  

GRIjSBLAUW

PB29, PBk7, PW6562  +++

 

PHTALOBLAUW

PB15570  +++
24x12ml

  

KOBALTBLAUW (ULTRAM.)

PB29512  +++
24x12ml

 

ULTRAMARIjN

PB29504  +++
12/24x12ml

   AZOGEEL DONKER

PY74,PO34270  ++
12/24x12ml

  

PERM. ROODvIOLET LICHT

Pv19,PW6577  +++

 

AZO-ORANjE

PO34,PY74276  ++
24x12ml

  

PERM. ROODvIOLET

Pv19,Pv23567  +++
24x12ml

  

GEELGROEN

PG7,PY74617  +++
24x12ml
   

KARMIjN

PR23318  ++
24x12ml

  

GOUD

PW6,PW20,PR101801  +++

 

PERM. BLAUWvIOLET

Pv23568  +++
24x12ml

 

PERM. GROEN LICHT

PG7,PY74618  +++
24x12ml

  

PRIMAIRMAGENTA

Pv19369  +++
12/24x12ml

  

DEKKRACHT

 transparent 

 halftransparent 

 halfdekkend 

 dekkend

LICHTECHTHEID

+++ = minimaal 100 jaar lichtecht onder museumomstandigheden

++ = 25 - 100 jaar lichtecht onder museumomstandigheden

+ = 10 - 25 jaar lichtecht onder museumomstandigheden

De lichtechtheid is getest volgens ASTM-Norm D4303.

De kleuren zijn gemakkelijk te mengen en je kunt op 
vele ondergronden werken zolang deze maar vet- en 
stofvrij en voldoende absorberend zijn. voorbeelden 
zijn uiteraard schildersdoek en papier. Maar ook gips, 
board, hout, steen en cement zijn prima ondergronden. 

Talens Art Creation acrylverf is verkrijgbaar in 38 
kleuren. Deze kleuren zijn los verkrijgbaar in tubes van 
75ml en 200ml en potten van 750ml.  Daarnaast zijn ook 
complete sets beschikbaar van 12ml tubes met  8, 12 of 
24 kleuren. 

Alle producten zijn ontwikkeld door Royal Talens, een 
betrouwbaar product met de gegarandeerde kwaliteit op 
basis van meer dan 115 jaar ervaring.



Op www.royaltalens.com vind je uitgebreide 
informatie en inspiratie om je op weg te helpen. 

Zo vind je stappenplannen, informatie over 
kleurmengen, diverse schilderstechnieken etc.

P.O. Box 4, Apeldoorn, NL
www.facebook.com/royaltalens

Elk begin is moeilijk. Zéker als het gaat om het maken van 
een eigen schilderij. Maak het jezelf in het begin daarom 
niet te ingewikkeld. Laat je inspireren door je omgeving, 
bedenk een stilleven of gebruik een foto die je kunt 
naschilderen.

– Maar bovenal geldt: durf te proberen. Succes! –

Naast acrylverf biedt Talens Art Creation ook diverse 
andere technieken, zoals olieverf, aquarelverf en 
gouache. Maar als kunstschilder heb je natuurlijk meer 
nodig dan alleen de juiste verf. Talens Art Creation 
biedt ondersteunende producten die nuttig zijn voor 
iedere kunstschilder. Denk aan doeken, penselen, 
schilderaccessoires en schildersezels.

In ieder van ons schuilt een zeker schilderstalent. Welke 
verfsoort je ook kiest en wat je ook van plan bent te gaan 
schilderen; door met verf en penselen in de weer te zijn, 
ontdek je je eigen creatieve mogelijkheden. Alles wat 
je nodig hebt, is goed materiaal om mee te werken.

8870101M

Talens Art Creation acrylverf is een moderne en 
veelzijdige verfsoort op basis van 100% acrylaathars 
De verf is pasteus, droogt zijdeglans op en is snel 
overschilderbaar. Talens Art Creation is zowel puur als 
verdund met water te gebruiken en is na droging 
watervast. De droogtijd van acrylverf is kort, vaak minder 
dan een uur, dit is afhankelijk van de dikte van de verflaag.

For the artist 
in you.


