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Renk ve grafitin birleşimi
(Çok amaçlı çalışmalar için ideal)

Zengin renkler ortaya 
çıkarmak için suyla karıştırın
(Kalemleri ıslak veya kuru kullanın)

Yumuşak renk paletinden 
oluşan sıcak ve soğuk tonlar

3 ANA DETAY

12

24 12

GRAPHITINT
KALEMLERİ

Benzersiz renk ve 
grafit karışımı

Yapısı   Pürüzsüz
Mum bazlı (grafit içerir)
Sulandırılabilir
Mine çapı 4mm

Renk adedi 24
Işık Haslığı*  100%
Karıştırılabilirlik 4

Silinebilirlik 3
Renk yoğunluğu 1
Örtme gücü 4
Uç sertliği 4

GRAPHITINT 
BOYALARI

Sulandırılabilir
Özel renk ve grafit karışımı
Cep boyutunda - taşınabilir
Kuruduğunda sabit
Kağıt ve kumaş üzerine kullanıma uygun
Renk adedi 12
Karıştırılabilirlik 5

Renk yoğunluğu 2
Örtme gücü 3
Tek ve 12 renk set halinde mevcut

Sınıflandırma 0 ile 5 arasında yapılmaktadır

SERİNİN 
ÖZELLİKLERİ

SERİNİN 
ÖZELLİKLERİ

SULANDIRILABİLİR KURU KALEM 

BOYA

Kısa bilgi notları...

GRAPHITINT
Etkileyici çalışmalar için renk ve grafit karışımından oluşan benzersiz boyalar

Tek, blister, metal ve tüp kutularda mevcut
Sınıflandırma 0 ile 5 arasında yapılmaktadır

Benzersiz renk ve 
grafit karışımı

*Işık Haslığı, müze şartlarında renklerin 100 yıl solmaması
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ZENGİN RENKLER ORTAYA 
ÇIKARMAK İÇİN SUYLA KARIŞTIRIN
Kuru olarak kullanıldıklarında bir miktar renk elde 
etmenizi sağlamakla beraber suyla ıslatıldıklarında 
canlı ve zengin renklere dönüşürler. Grafit ve rengin 
tek bir kalem içinde olması ve kağıttan kolayca 
silinebilirliği de eklendiğinde size ayrıca bir avantaj 
sağlarlar. Graphitint kalemleri grafitten bir alt katman 
görünümü oluşturarak ıslatıldıklarında rengi grafit 
katmanın üzerine çıkarırlar.

RENK VE GRAFİTİN BİRLEŞİMİ
İki farklı tip üründe mevcut olup sulu boya 
pigmentlerinin grafit ile eşsiz birleşimlerinden 
meydana gelmişlerdir. Bu ürün serisi çok amaçlı 
çalışmalar için uygundur.

Graphintint boyalarının özelliklerinden biri grafit 
partiküllerinin kağıdın dokusuna yerleşerek parçacıklı 
görünümler oluşturmasıdır. Soğuk basım üretilmiş 
sulu boya kağıdı üzerinde kullandığınızda renk ve 
tonlardan oluşan granüllü havuzlar ve pasajlar elde 
edebilirsiniz. 
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YUMUŞAK RENKLER
“Graphitint’in yumuşak renk tonları soğuk ve sıcak bir 

renk paleti bütününde sonbahar manzaralarından 
portrelere kadar çizimlerimi mükemmelleştiriyorlar. 

Geleneksel bir grafit kaleme nazaran daha pürüzsüz ve 
mumsu olmalarının yanı sıra hafif bir renk izi 

bırakıyorlar.

Derwent Graphitint benim bir sulu boya fırçası ile 
yanımda taşıdığım ve eskizlerimde Graphitint'leri 

harika donuk renklere dönüştürdüğüm gereçlerimden 
biridir”

Jake Spicer - Profesyonel Sanatçı 
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SULANDIRILABİLİR YAPISI

Kısa bilgi notları...

SANATÇININ
Tavsiyesi




