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XL boyutta
(20mm çap, 60mm boy)

Renk ile karıştırılmış füzen 
ve grafit

Sulandırılabilir
(Kuru veya çeşitli efektler için 
sulandırılabilir)

3 ANA DETAY

XL BLOKLAR

XL BLOKLAR
FÜZEN

Etkileyici çalışmalar için 
ıslak veya kuru 
kullanılabilen XL Füzen

Yapısı   Tozlu

Toz bazlı

Sulandırılabilir

Kare 20mm

Boy 60mm

Derece adedi 6

Işık Haslığı* 100%

Karıştırılabilirlik 5

Silinebilirlik 4

Renk yoğunluğu 2

Örtma gücü 5

Uç sertliği 4

Tek ve metal kutularda mevcut

XL BLOKLAR
GRAFİT

Etkileyici çalışmalar 
için ıslak veya kuru 
kullanılabilen XL 
grafit

Yapısı Tozlu

Toz bazlı

Sulandırılabilir

Kare 20mm

Boy 60mm

Derece adedi 6

Işık Haslığı* 100%

Karıştırılabilirlik 5

Silinebilirlik 4

Renk yoğunluğu 2

Örtme gücü 5

Uç sertliği 3

SERİNİN 
ÖZELLİKLERİ

SERİNİN 
ÖZELLİKLERİ

BLOKLAR

6 6

Kısa bilgi notları...

Etkileyici çalışmalar için ıslak veya kuru kullanılabilen ekstra büyük füzen ve grafit 

Sınıflandırma 0 ile 5 arasında yapılmaktadır
Sınıflandırma 0 ile 5 arasında yapılmaktadır

*Işık Haslığı, müze şartlarında renklerin 100 yıl solmaması *Işık Haslığı, müze şartlarında renklerin 100 yıl solmaması

Tek ve metal kutularda mevcut
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Hem grafit hem de füzen XL blokları suda 
çözünebilir . Nemli yüzeylerde kullanılmaları, 

sanatçıların boya rengini oldukça hızlı bir şekilde 
bırakmasına ve katmanlar oluşturmasına olanak tanır.

"Bu tıknaz bloklar bir sanatçının hayalidir; muazzam 
zengin renk tonları sunmaktalar. Nemli bir yüzeyde 

kremsi bir pigment şeridi bırakırlar, bu da 
kuruduklarında üzerinde zıt renk ve vurgu 

katmanlarıyla yeniden çalışmaya imkan sağlamakta. 
Boyayı bir karıştırıcı veya elle karıştırabilir ya da 

çıkarılması istenilen bölgeleri bir silgiyle silebilirsiniz. Bu 
malzemelerle çalışmak gerçekten müthiş bir deneyim."

David Winning - Sanatçı

XL BOYUTTA

Derwent'in her iki  XL Blok serisi  20 mm kare ve 60 mm 
boyundadır.

Grafit ve füzen boyalar pek çok hevesli ve 
profesyonel sanatçının temel malzemesidir. 
Derwent XL Graphite ve XL Charcoal serileri 
benzersiz efektler için yapılarını renkle birleştirmiştir.
XL Graphite, gümüşi bir parlaklık bırakan 6 farklı 
renkte mevcuttur. XL Charcoal, 6 donuk tonda gelir.
Daha fazla yaratıcı olasılıklar için XL Graphite'i 
Derwent Graphitint serisiyle ve XL Charcoal'ı 
Derwent Renkli Füzen  Kalem serisiyle birlikte 
kullanabilirsiniz.
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SULANDIRILABİLİR

Kısa bilgi notları...

Bu oldukça tıknaz bloklar vasıtasıyla geniş bir çeşitlilikte
dokular ve efektler oluşturabilir veya çalışmalarınıza 
etkileyici vurgular ekleyebilirsiniz. Geniş enli hatlar,   belli 
belirsiz harmanlamalar, keskin çizgiler ve derinlikli 
tonlamalar yapmanıza imkan verir.  Blokları yanal, kenar 
veya köşesel kullanarak kolaylıkla harmanlayabilir ve 
"isler" (dumansı kara) oluşturabilirsiniz

RENK İLE KARIŞTIRILMIŞ 
FÜZEN VE GRAFİT

SANATÇININ
Tavsiyesi




