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White Spirit

YARDIMCILAR
BOYA KALİTESİNİ

ARTTIRIR

YA R D I M C I L A R
YAĞLI BOYA

AUXILIARIES
FOR OIL COLORS

Haşhaş Yağı
Haşhaş Yağı 200 ml 
Boyanın kıvamını inceltir, 
akışkanlığını artırır ve fırça 
izlerinin belirginliğini azaltır. 
Yardımcı malzeme hazırlamak için 
kullanılabilir. Parlaklığı artırır ve 
sararmaz. Kuruma süresini uzatır 
ve keten yağına göre daha az 
karışma olasılığı vardır. Terebentin 
veya White Spirit ile inceltilebilir. 
Açık renklerle karışımı keten 
yağına oranla daha elverişlidir.

Poppy Oil 200 ml 

Thins the consistency of the paint, increases its flowability and 
reduces the brush marks. Can be used to prepare auxiliary 
material. Increases brightness and does not turn yellow. It 
prolongs drying time and it is less likely to be mixed with linen oil. 
Can be thinned with turpentine or White Spirit. Light colors are 
more favorable than the mixture of linen oil.

Distile Terebentin
Distile Terebentin 110 ml 
Hızlı buharlaştırıcı, yüksek rafine 
edilmiş terebentin yağı, tüm 
sanatçı sınıfı solventlerin içinde 
en inceltici ve fırça temizleme 
gücüne sahiptir. Verniği (Dammar 
Vernik dahil) temizlemek için 
uygundur. Oksitlenmeyi önlemek 
için sıkıca kapalı ve ışıktan uzak 
tutun. Kalınlaşırsa kullanmayın.

Distillated Turpentine 110 ml

Fast evaporator, highly refined 
turpentine oil has the finest 
diluent and brush cleaning 

power in all artist-class solvents. Suitable for cleaning varnish 
(including Dammar Varnish). Keep tightly closed and away from 
light to prevent oxidation. Do not use if thick.

White Spirit 110 ml
Yağlı boya renklerini inceltmek için 
fırçaları temizlemek için uçucu, yanıcı bir 
seyrelticidir. Terebentine kıyasla biraz 
daha yavaş kurur.

White Spirit 110 ml

It is a volatile, flammable diluent for cleaning brushes to thin oil 
paint colors. Dries slightly slower than turpentine.

Colortone yağlı boya yardımcılarında; inceltici 
medyumlar, yapıştırıcılar, jeller, bağlayıcılar ve vernikler 
olmak üzere çeşitli kullanım alanlarına olanak sağlayan 

ürünler mevcuttur.

Colortone oil paint auxiliaries are also available to 
allow a variety of uses, including thinning colors, oils 

and varnishes.



Alkid Reçine

Alkid Reçine 200 ml 

Alkid reçineler, keten tohumu 
veya soya fasulyesi yağı gibi yağ 
ile kombinasyon halinde yapılan 
sentetik reçinelerdir. İnceltici 
ve kuruma süresi hızlandırıcıdır. 
Yoğunluğunu azaltmak ve reçineyi 
seyreltmek için terebentin 
kullanılabilir. Parlak görünümlüdür. 
Fırça ile çalışılabilir. Ayrıca, resmin 
üzerinde tekrar bir çalışma 
yapılmayacaksa, 6 ay sonra 
vernik olarak da uygulanabilen iyi bir koruyucu verniktir. Kullanım 
sonrası, fırçalar terebentin veya white spirit gibi çözücüler ile 
temizlenmelidir.

Alkyd Resin 200 ml

Alkyd resins are synthetic resins made in combination with oil, such 
as linseed or soybean oil. It is a thinner and accelerates the drying 
time. Turpentine can be used to reduce its density and to dilute the 
resin. It can be used with a brush. It can also be worked with brush. 
In addition, if there is no further work on the painting, it is a good 
protective varnish that can be applied as a varnish after 6 months. 
After use, the brushes should be cleaned with solvents such as 
turpentine or white spirit.

Standart Kurutucu
Standart Kurutucu 110 ml 

Kurutucu kullanım oranı bir fındık 
büyüklüğündeki  boyaya bir damla 
olabilir. Kurutucu miktarını, rengin 
kuruma süresi belirler. Her pigmentin 
doğal kuruma süresi farklıdır. 
Kurutucunun aşırı kullanımı, yüzey 
sorunlarına, renk solmasına ve 
boya tabakasında çatlaklara neden 
olabilir. White Spirit veya terebentin 
ile temizlenebilir. İnsan sağlığı için 
zararlıdır. 110 ml ambalaj içindedir.

Standard Siccative 110 ml

Amount of siccative may be one 
drop into a hazelnut-sized paint 
and ratios. Drying rate of color determine the amount of siccative. 
The drying time of each pigment is different. Overdose siccative may 
cause surface problems, fade of color and cracks on film. Cleaning: 
White Spirit or Turpentine. Dangerous for human health.

İpek Mat Resim 
Verniği
İpek Mat Vernik 110 ml 

İpek mat resim verniği, saten 
parlaklığında yarı mat bir 
yağlıboya verniğidir. Vernikleme 
6 ay sonra yapılmalıdır. 
Terebentin ve White spirit ile 
çözülür. 110 ml şişede bulunur.

Silk Matt, satin gloss 110 ml

It is a semi-matt oil painting 
varnish. varnishing should 
be done after  6 months. It is 
dissolved by turpentine and 
White spirit. 110 ml bottle.

Kaynamış Keten Yağı

Kokusuz White Spirit

Kaynamış Keten Yağı 200 ml 
Parlaklığı artırır ve boya 
tabakasının kuruma süresini 
azaltır. Terebentin ile 
inceltilebilir. Diğer keten 
tohumu yağlarından daha koyu 
renklidir.Boiled Linseed Oil 
200 ml

Increases the brightness and 
reduces the drying time of the 
paint layer. It can be thinned 
with turpentine. It is darker 
than other linseed oils.

Kokusuz White Spirit 110ml Yağlı 
boyalarda kıvam azaltıcı, fırça 
ve palet temizleyicisi olarak 
kullanılır.

White Spirit Odorless 110ml, It 
is used as a thinner, brush and 
palette cleaner in oil paints.

Parlak Resim Verniği

Parlak resim verniği,  parlak 
yağlıboya verniğidir. Vernikleme 
resim üzerinde bir çalışma 
yapılmayacaksa, en erken 6 ay 
sonra verniklenmelidir. Terebentin 
ve White spirit ile çözülür. 110 ml 
ambalaj içindedir.

Gloss Varnish 110 ml. It is a gloss 
oil painting varnish. Varnishing 
should be done after 6 months.
It is dissolved by turpentine and 
White spirit.110 ml bottle

Keten Yağı
Keten Yağı 200 ml 
Boya tabakalarını inceltmeye 
ve akışkan hale getirmeye yarar. 
Terebentin veya White Spirit ile 
yoğunluğu azaltılabilir. Parlaklığı artırır 
ve kuruma süresini uzatır.

Linseed Oil 200 ml

It is used for thinning and fluidizing 
the paint layers. With turpentine 
or White Spirit, the density can be 
reduced. Increases brightness and 
reduces drying time.


