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ROLF ANHOLM:

FORSKELLIGf FARVETYPER

Inden man begynder at male, bør man vide lidt om hvilke
farvetyper der findes, og deres anvendelsesmuli�heder.
Farver opdeles i to hovedgrupper:

Oliebaserede (Alkyd) farver
Vandbaserede farver (Akryl, Casein og Plast)

I nedennævnte udvalg af farvefabrikater anføres hvilke der
er oliebaserede og hvilke der er vandbaserede.

Det er vigtigt at være klar over, hvilken type man anvender
af hensyn til fortynding af farven og rensning af penslerne.
GRUNDMALING:

Fabrikat: "STEEL" (Norsk) autogrunding på spraydåse.

Fås hos farvehandlere og auto-tilbehørsforretninger.
Acryl-alkydbaseret plastkombination.
Fås i spraydåse med c. 400 gram - Farven er mat grå.
Tørrer på c. 30 minutter.
Emnet der sprøjtes skal være fedtfrit og rent.
Anvendelsesområde: Alle emner, også flade figurer, der
skal grundmales. Giver et fuldtdækkende lag ved c, 30 cm.
sprøjteafstand.
HOBBY MALING:
Fabrikat: "HUMBROL" (Engelsk) hobbyfarver •

. Fås hos special-hobbyforretninger og i en del legetøjsfor
retninger.
Farverne er olie (alkyd) baserede.
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OLIE-TUBEFARVER:

Fortsat.

Fabrikat: "REMBRANDT" (Hollandsk) kunstnerfarver.
Optimal kvalitet.

Fås hos farvehandlere med kunstnerartikler. Importør:
Sadolin Malervarer A /S.
Egenskaber de samme som for de forannævnte olie-tubefarver.
Fås i c. 120 nuancer - Farvekort med udsnit af farver kan
fås.
Fås i tuber a 20\ ml, 40 ml, hvid desuden i 75 og 150 ml.
Fabrikat: "WINSOR & NEWTON" (Engelsk) kunstnerfarver.
Oliebaserede - Optimal kvalitet.

Fås i specialforretninger med kunstnerartikler.
Fås i 124 nuancer. - Farvekort kan fås.
Fås i tuber a 5 ml, 8 ml for visse farvers vedkommende,
alle farver i 21 ml og 37 ml, hvid også i 56 ml og 122 ml.
Anvendelsesområde: Til bemaling af alle typer figurer, dog
kun på grundmalede figurer.
Dette gælder alle de ovennævnte fabrikater.
BEMÆRK:

Kunstnerfarver er pastaagtige og skal fortyndes med "Male
middel" eller "Siccativ" for at man kan opnå en tilpas ringe
lagtykkelse, der ikke lader penselspor blive stående.
"Malemiddel/Siccativ" sikrer også farvens tørring, som uden
tilsætning tager c. 2 måneder.

Til afhjælpning af en eventuelt uønsket glans kan det malede
og fuldstændigt tørrede emne overstryges med et meget tyndt
lag mat billedfernis, som i nedennævnte kvalitet ikke gulner
eller forandrer den underliggende farves udseende.
Såkaldte "Studiefarver" er ikke medtaget her, da lysægtheden
er meget ringe, pigmenteringen ret grov og prisforskelien
ringe overfor kunstnerfarverne. "Studiefarver" markedsføres
under forskellige navne, der kan forveksles med kunstner
farverne. Derfor vil det være klogt at holde sig til farver,
der positivt er angivet som kunstnerfarver og dermed af
optimal kvalitet.
BILLEDFERNIS - MAT OG HALVBLANK:
Fabrikat: "LEFRANC & BOURGEIOS" - "Vernis blanc mat a tableaux"

Fås i glas a 75 ml. - Giver mat overflade.
En let voksagtig, halvblank overflade kan opnås på matte
farver ved hjælp af samme firmas: "Ceronis vernis a tableaux
demi-mat" - Fås i tuber a 60 ml.
Købes hos farvehandlere med kunstnerartikler.
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PLAKAT FARVER:

Fortsat:

Plasta plakatfarver tåler lang opbevaring i lukket emballage.
3

3
Fås i tuber a 40 cm , samt i glas a 70, 160 og 700 cm •
Anvendelsesområde:

Underlagsmaling i ønsket farve før bemaling med f. eks.
oliefarve.
Dioramadele og dioramabaggrunde samt bemaling af terræn.
UE GNET T IL FÆRDIGMALIN G AF FIGURER.

BEMÆRK:
De samme farver fås i 11 Dekor-Papir 11 i ruller a 10 x 0,70 mtr.
Egnet til dioramabaggrunde.
Endvidere fås skiltekarton i ark a 50 x 70 cm.
Plakatpapir fås i ark a 70 x 100 cm. og a 50 x 70 cm.
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