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PREDSTAVITEV
Royal Talens s svojimi proizvodi ohranja tesen stik z uporabniki. Vedno
večkrat naletijo na vprašanja, ki se nanašajo na uporabo dodatkov za
različne vrste slikarskih barv. Kdaj in na kateri stopnji slikarskega procesa
uporabiti kateri proizvod? Kako najbolje zaščititi slikarsko delo? Posebej
za oljne barve je izbor dodatkov širok in je težko izbrati najprimernejšega.
Veliko vprašanj se dotika želenih vizualnih rezultatov in obstojnosti
umetniškega dela. Slikarji začetniki velikokrat želijo izvedeti kaj in koliko
kupiti, da bi lahko začeli slikati.
Pri iskanju odgovorov so strokovnjaki podjetja Royal Talens naleteli na
obsežna spoznanja, ki so na voljo. Različne publikacije in knjige nudijo
bogate informacije; vendar pa ob podrobnem pregledu ugotovimo, da
niso vedno nedvoumne in včasih celo neskladne ali pa preveč tehnične.
Ta knjižica daje odgovore na veliko vprašanj v jedrnatem in čistem slogu; tekst je podprt z nazornimi fotografijami. Vrsta dodatka, ki naj bi se
uporabila, ni za vse uporabnike enaka; vsak umetnik ima svoj način
ustvarjanja. Velik del te publikacije se osredotoča predvsem na razlago
lastnosti barv in slikarskih tehnik. Na teh osnovah se je mogoče z ustrezno informacijo odločiti glede dodatkov.

Talensovi dodatki za oljne barve, akvarele, gvaš, mehke
pastele in oljne pastele so opisani na sledečih straneh.
Dodatki za akrilne barve so izpostavljeni v brošuri »akrilni
dodatki« številka artikla 88150064. Dodatki za Cobra oljne
barve na vodni osnovi so omenjeni v Cobra boršuri, številka artikla 88390014.
Poleg izbora dodatkov, pa Royal Talens nudi še različne
tipe slikarskih barv pod znamkami: Rembrandt, Cobra,
Van Gogh, Amsterdam, Talens in ArtCreation.
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OLJNE BARVE
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Pravilna uporaba dodatkov za oljne barve je bistvena za obstojnost slik. Da bi se lahko
pravilno odločili glede dodatkov, je potrebno najprej pogledati natančneje sestavo oljnih
barv, način sušenja, oprijem in različne slikarske tehnike.

OLJNE BARVE

1.1 SESTAVA OLJNIH BARV
OLJNE BARVE

Oljne barve so narejene iz sušečega olja in pigmentov. Najbolj pogosto uporabljeni olji sta laneno in
žafranovo olje. Bolj fin kot je pigment raztopljen v
olju, bolj intenziven je ton. Od barve pigmenta je
odvisen tudi čas sušenja določene barve. Da bi se
izognili velikim razlikam v času sušenja, se barvam
dodajajo sikativi, ki pospešijo sušenje.
Laneno olje, ki ga pridobivajo iz lanenih semen,
je bilo več kot petsto let najpomembnejše vezivo
oljnih barv. Rezultati drugih sušečih olj v manj trajnem nanosu lahko močno potemnijo ali pa imajo
predolg čas sušenja. Tako na žalost nobeno olje
ni optimalno za vsako želeno lastnost. Skozi
leta se je laneno olje dokazalo kot najboljše za
kombinacijo vseh lastnosti. Ker laneno olje čez
čas nekoliko porumeni, se pogosto nadomesti z
makovim ali žafranovim oljem, predvsem pri beli
barvi. Makovo in žafranovo olje sta kemično skoraj identična in zato podobna pri uporabi.
Žafranovo olje je izvleček iz semen divjega žafrana. To olje rumeni manj od lanenega se pa podaljša čas sušenja. Žafranovo olje tvori barvni sloj z
drugačnimi lastnostmi kot laneno olje. Ko je bela
barva, ki je narejena na osnovi žafranovega olja,
uporabljena pri večslojnem slikarstvu v spodnjih
plasteh, se s preslikavo na osnovi lanenega olja
lahko pojavijo razpoke ali pa barva celo odpade.
Priporočljivo je, da se omeji uporaba bele barve na
osnovi žafranovega olja na končno fazo slikanja.
Pod blagovno znamko Rembrandt, Van Gogh in
Amsterdam ima Royal Talens v ponudbi belo barvo
tako na osnovi lanenega, kot tudi žafranovega olja.
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1.2 SUŠENJE OLJNIH BARV

Sušenje oljnih barv je kemični proces, ki se odvija
pod vplivom zraka in svetlobe. Ob vplivu kisika
se oljne molekule povežejo med seboj tako, da
tvorijo mrežo. Za proces oksidacije je potrebna
energija, ki prvotno izhaja iz utravijoličnega dela
svetlobe. Celoten proces, ki lahko traja kar precej
časa, je razlog, zakaj se oljne barve tako dolgo
sušijo. Večja kot je ventilacija, več kot je svetlobe
in višja kot je temperatura, hitreje se suši barva.
Nižja kot je temperatura in višja kot je vlažnost
v zraku, slabše oz. počasnejše je sušenje barve.

1.3 OPRIJEMLJIVOST OLJNIH BARV

Za dobro oprijemljivost barve, mora biti podlaga
dobro pripravljena in mora biti do določene stopnje porozna. Olje iz barve prodre skozi pore in se
v času sušenja barvnega nanosa oprime podlage
s številnimi malimi »sidri«.

SPLOŠNO
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1.4 TEHNIKE OLJNEGA SLIKARSTVA

V teoriji obstajata dve tehniki oljnega slikarstva
»alla prima« in »layered painting«.

ALLA PRIMA
Alla prima se nanaša na način slikanja, ki mu drugače rečemo tudi »mokro na mokro« slikanje. V
tej tehniki se barve ne mešajo samo na paleti, ampak tudi na sami sliki. Barve se nanašajo direktno
ena na drugo ali ena poleg druge. Barve se lahko
nanašajo čiste ali pa v kombinaciji z vedno istim
medijem ali topilom.
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VEČPLASTNO SLIKANJE
Pri tej tehniki slikarstva so slike zgrajene iz več plasti. Vsaka naslednja plast se lahko naslika šele ko
je prejšnja plast dovolj suha, da se ne raztopi. Pri faznem oz. večplastnem slikarstvu je bistveno, da se
upošteva postopek slikanja (debelo plast čez tanjšo), vsaka naslednja plast mora vsebovati več olja.

Korak 1

Debelo čez tanko
Poskrbite za to, da bo prva plast nanesena na
tanko. Da bi dosegli tanko plast oljne barve, jo
lahko redčite z belim špiritom ali terpentinom.
Medtem ko se ta plast suši, ne bo nastal zapečaten nanos, pač pa porozen. Olje iz naslednje
plasti se vpije v spodnjo tanko plast in tako zapol-

OLJNE BARVE

Korak 2

Korak 3

ni nešteto drobnih por med samim sušenjem. To
omogoči dober oprijem med dvema plastema. Da
lahko spodnja (tanka) plast vpije olje iz zgornje
plasti, morate med slikanjem dodati dovolj olja v
naslednjo plast. Če se tega postopka ne držite,
lahko nastanejo številne težave.

Skupaj z vzajemno oprijemljivostjo barvnih nanosov pa ta postopek nanašanja barv (debelo
čez tanko) zagotovi, da so napetosti med različnimi plastmi barve zatopijo. Slika je nenehno
izpostavljena gibanju, na eni strani zaradi fleksibilnosti podlage kot npr. napeto platno, na drugi
strani pa zaradi nihanja temperature in vlage v
zraku. Da bi lahko zagotovili obstojnost slike, morajo vse plasti absorbirati ta nihanja.

•	Razredčite vsako nadaljnjo plast s povečanim dodajanjem topila. Vsaka naslednja plast
mora vsebovati relativno več olja. Na koncu za
zadnjo plast pa lahko uporabite čiste barve.
• Zmešajte barvo za naslednjo plast s slikarskim medijem. Dober medij vsebuje tri
komponente: olje, smolo in topilo. Olje naredi
barvo debelejšo, topilo pa zagotavlja, da barva ne postane preveč mastna. Smola poveča
obstojnost barvnega nanosa.

Več olja kot vsebuje plast barve, bolj elastična bo
plast, ko se bo posušila. Če bo slika vsebovala
Če gradite sliko v več kakor dveh plasteh, lahko
več plasti, pri čemer bodo spodnje plasti vsebomešate medij proporcionalno z belim špiritom ali
vale več olja kot zgornje (obratno od pravila deterpentinom od tanke do vedno bolj debele plasti.
belo čez tanko) manj elastična bo zgornja plast,
Večja kot je količina medija, bolj debela oz. gosta
posledično se bo seveda raztrgala zaradi preje mešanica. Za zaključno plast lahko mešate barmikajočih plasti spodaj. Ko se ta posledica med
vo s čistim medijem.
sušenjem pokaže, jo vidimo kot razpoke. Razpokanju pa se lahko izognemo tako, da naredimo
vsako naslednjo plast debelejšo. Debelo čez
tanko lahko pomeni tudi bolj elastično čez manj
elastično. Tako nam je takoj jasno, zakaj se mora
plast barve dovolj posušiti pred nanašanjem naslednje plasti. Plast, ki se ni dovolj dobro posušila,
je pogosto preveč elastična
za naslednjo plast. Zato se
NAMIG
lahko pojavijo razpoke.
S kombinacijo oljne barve in vezivom kazeinskih temper je
Seveda je odvisno od umetninarejena hitro sušeča in vodotopna redka barva, ki je zelo
ka, koliko plasti bo nanesel,
podobna tradicionalni jajčni temperi. Ta tradicionalna tehnika
ko gradi sliko. Je pa priposlikanja je bila prvotno v uporabi za podslikavo v večplastnem
ročljivo redčiti barvo z belim
slikanju z oljnimi barvami.
špiritom ali terpentinom pri
prvi plasti. Več kot je topila,
bolj tanka je plast barve. Ko je prva plast dovolj posušena, se lahko začne nanašati druga plast. Od
tu naprej obstajajo različne poti kako nadaljevati.

TEHNIKE
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Glaziranje
Če slikate v tehniki mokro na mokro ali pa
večplastno, se glaziranje lahko uporabi kot zaključna plast. To je transparentna plast barve, ki
ima približno enak učinek, kakor če bi položili kos
barvnega stekla preko slike. Slika se ne spremeni, barve pa se. Glaziranje se lahko uporabi, npr.
če umetnik ni preveč zadovoljen z barvami ter jih
hoče spremeniti, brez da bi bilo potrebno barvati
celotno sliko. Ali pa če umetnik želi doseči vizualni
efekt glaziranih plasti: emajlirano plast z globokimi barvami. Podslikava je običajno uporabljena
kot začetna točka za spreminjanje barve celotne
slike z eno ali več plastmi glaziranja. Pri glaziranju
ne smejo biti vidne poteze čopiča, da se bodo lahko videle poteze čopiča pri spodnjih plasteh skozi
transparentno barvo. Medij za glaziranje se mora
torej razliti. Zahvaljujoč tej značilnosti lahko naredite tekoče barvne prehode v glaziranju. Bodite
pozorni, da mora biti glazirana plast bolj elastična
od predhodne plasti, torej je tudi tukaj potrebno
upoštevati pravilo »debelo čez tanko«. Za ta namen so primerni različni mediji.

Korak 1

Korak 2

Korak 3

Nikoli ne morete predhodno načrtovati, koliko plasti boste potrebovali, da bi dobili želen rezultat.
Zato poskrbite, da barva nikoli ni preveč debela,
tako da še vedno lahko čez položite še eno plast
barve. Čisto olje kot medij definitivno ni priporočljivo. Barva postane preveč zalepljena in se z
naslednjo plastjo ne veže dovolj dobro. Če uporabljamo preveč olja, je večja nevarnost, da se
barvni sloj naguba med sušenjem.

Korak 4

NAMIG

Priporočljiva je uporaba čopičev z mehkimi ščetinami,
kot so na primer goveje ščetine ali sobolja dlaka, da bi
dosegli sijoč in enakomeren glazirni nanos.

OLJNE BARVE
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1.5 DODATKI ZA
OLJNE BARVE

Za dobro tehnično strukturo oljnih barv je potreben vsaj eden ali več dodatkov. Dodatki se delijo
na 6 skupin.

n Temeljni premazi
n Topila
n Mediji
n Olja
n Laki
n Razni dodatki

DODATKI

TEMELJNI PREMAZ ZA OLJNE BARVE
Kvaliteta priprave v večji meri določa samo obstojnost slikarskega dela. Papir, karton, les, bombaž
in lan se lahko uporabijo kot podlaga za oljne barve, vendar pa jih je prej potrebno pripraviti. Nepripravljena ali slabo pripravljena podlaga bi vpijala
olje iz barve in bi se sčasoma lahko uničila. Plast
barve mora imeti dovolj olja, da obda pigment
in tako tvori dober nanos. Le takrat so pigmenti
učinkovito povezani in tako se izognemo drobnim
razpokam. Talens Gesso temeljni premaz vsebuje
vse potrebne značilnosti za trajen rezultat.
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TALENS GESSO TEMELJNI PREMAZ 1001
TALENS GESSO PRIMER 1001
Namen: za pripravo univerzalnega temeljnega premaza na različno vpojnih površinah
Sestava: disperzija smole, titanov dioksid
nudi dober oprijem oljnim barvam, akrilnim barvam, gvašu…
n
primeren za vpojne, razmaščene in brezprašne podlage, kot npr. umetniško platn

n
n
n
n
n
n
n
n

no (bombaž, lan, poliester ipd.), les, vezana plašča, lesonit, tabla, karton ali papir
primeren za pripravo stene za slikanje na alkalnem ometu, kot je npr. sveži

beton, omet in opeka
pri zelo vpojnih površinah bi bilo potrebno osnovo najprej premazati

z akrilnim vezivom
lahko se obarva z akrilnimi barvami

redči se z vodo, vendar ko se posuši, je vodoodporen

nanaša se pri temperaturi nad 10°C

naj ne zamrzne

pripomočke se čisti z vodo

na voljo v 1000ml, 5000ml in 10000ml embalaži


NAMIG

Zatesnjena podlaga, kot je npr. papir, karton in panelna plošča, se lahko neposredno premaže z
Gessom. Pri ohlapno tkanem tekstilu je priporočljivo najprej nanesti plast Amsterdam akrilnega
veziva 005. Tako se mreža v tekstilu zlepi in postane nepropustna za Gesso.

OLJNE BARVE

TOPILA ZA OLJNE BARVE
Obe topili, beli špirit in terpentin, se lahko uporabljata za čiščenje čopičev. Terpentin se pogosto
uporablja kot redčilo, deloma zaradi smolnatega
vonja, ki je številnim umetnikom prijeten. Beli špirit pa se navadno uporablja le za čiščenje čopičev.

Bodite pozorni: vedno poskrbite,
da je delovni prostor dobro prezračen.

Redčenje
barve s
terpentinom
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Terpentin
Praviloma terpentinu umetniki pravijo terpentinsko olje. Terpentin je dejansko balzam, ki je pridobljen iz različnih iglavcev, iz katerih je destiliran
hlapljivo terpentinsko olje. Z destilacijo terpentinskega olja, ko je stopnja smolnatih snovi na

minimumu, se proizvaja skoraj 100% hlapni prečiščen terpentin. Za slikanje je priporočljivo, da
se uporablja terpentin tovrstne kvalitete. Talens
Prečiščeni terpentin je destiliran dlje in pogosto
imenovan Portugalski smolnati terpentin.

TALENS PREČIŠČEN TERPENTIN 032
TALENS RECTIFIED TURPENTINE 032
Namen: za redčenje oljnih barv, čiščenje čopičev, ter ostalih umetniških pripomočkov
Sestava: portugalski smolnati terpentin (destilat iz smolnatega balzama borovcev)

n naredi oljno barvo tanjšo (primerno za uporabo v spodnjih plasteh)
n čopič gladko drsi
n primeren je za odstranjevanje suhih plasti laka
n primeren je za raztapljanje naravnih smol
n primeren za redčenje medijev in lakov za olje barve
n lahko vnetljiv
n na voljo v 75ml, 250ml in 1000ml embalaži

TEMELJNI PREMAZ/TOPILA

15
15

Beli špirit
Beli špirit je destilat mineralnih olj, ki vsebuje mešanico vseh vrst ogljikovodikov. Možne so različne mešanice, kar daje raznoliko lestvico različnih
kvalitet belega špirita. Sestava mešanice je od-

govorna za , npr. vonj in sposobnost raztapljanja.
Ogljikovodiki z najboljšo topljivostjo imajo običajno močan vonj. Beli špirit brez vonja ali skoraj
brez vonja imajo manjšo sposobnost raztapljanja.

TALENS BELI ŠPIRIT 090
TALENS WHITE SPIRIT 090
Namen: za redčenje oljnatih barv, čiščenje čopičev in ostalih pripomočkov.
Sestava: mineralni oljni destilat

n zelo čist, 100% izhlapevanje, popolnoma izgine iz barvnega nanosa
n oljno barvo naredi tanjšo (uporablja se za spodnje nanose)
n primeren za odstranjevanje suhih lakirnih premazov
n primeren za raztapljanje sintetičnih smol
n primeren za redčenje medijev in lakov za oljne barve
n vnetljiv
n na voljo v 75ml in 250ml embalaži

TALENS BELI ŠPIRIT BREZ VONJA 089
TALENS ODOURLESS WHITE SPIRIT 089
Namen: za redčenje oljnatih barv, čiščenje čopičev in ostalih pripomočkov.
Sestava: mineralni oljni destilat z najmanjšo možno količino škodljivih sestavin

n brez vonja
n čas sušenja je daljši od klasičnega belega špirita
n zelo čist, 100% izhlapevanje, popolnoma izgine iz
barvnega nanosa

n oljno barvo naredi tanjšo (uporablja se za spodnje nanose)
n ni primeren za odstranjevanje suhih lakirnih premazov
n na voljo v 75ml in 250ml embalaži

OLJNE BARVE
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ČIŠČENJE BARVE IN
LAKOV IZ ČOPIČEV
Med slikanjem se čopiči lahko perejo s pomočjo belega špirita ali terpentina. Da pa bi čopiče
lahko ohranili v dobrem stanju za dolgo časa, je
priporočljivo, da jih po koncu slikanja operete z
blagim milom in toplo vodo. V dlani večkrat namilite konico čopiča, dokler pena ni popolnoma čista
in potem še sperite s čisto vodo. Ne pritiskajte
premočno, ker se ščetine lahko zlomijo ob stiku
kovinskih tulcv. Čopiče posušite in jih nato obrnite
s konico navzgor, ali pa vodoravno na podlago.

Topila, v katerih so se prali čopiči,
se lahko uporabijo večkrat. Nalijte
umazan beli špirit v zaprt steklen
kozarec in pustite, da se ostanki
barve usedejo na dno. To lahko
traja nekaj dni. Nato prečiščenega lahko prelijete v nov kozarec.
Pri tem bodite pozorni, da ne
prelijete usedline. Ostanke barve
lahko vržete stran skupaj z ostalimi kemičnimi odpadki.

Nekateri tipi plastike se ob stiku z belim špiritom
ali terpentinom raztopijo (npr. plastični kozarčki),
zato je za čiščenje čopičev najbolje uporabljati
steklene kozarce.

TOPILA

MEDIJI ZA OLJNE BARVE

Slikarski medij

Namen medijev je vplivati na eno ali več lastnosti
barve in narediti barvo primernejšo določenemu
nanosu. Različni mediji vplivajo na usklajenost,
sijaj, viskoznost, čas sušenja, transparentnost in
obstojnost barvnega filma.

Če k barvi primešamo Talensov slikarski medij, s
tem barvi dodamo olje. To pomaga preprečiti, da bi
zgornji sloj vseboval premalo olja, smole pa povzročijo, da je barvni sloj bolj obstojen. Z dodajanjem Talensovega hitro sušečega medija pa dodamo k barvi tudi sikativ. Sikativi pospešijo dovajanje
kisika in tako vplivajo na čas sušenja. Ti mediji so
posodobljeni nadomestki za tradicionalne medije,
kot sta npr. laneno olje in prekuhano laneno olje.

Ko spodnja plast vsrka olje iz zgornje plasti, mora
zgornja plast vsebovati relativno več olja kot spodnja. Nanašajte po načelu debelo čez tanko.
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Mešanje
barve in
medija.

TALENS SLIKARSKI MEDIJ ZA OLJNE BARVE 083
TALENS PAINTING MEDIUM 083
Namen: z dodajanjem oljna barva lepše teče in/ali postane bolj prosojna,
barvo naredi bolj mastno
Sestava: rastlinska olja, sintetične smole, beli špirit

n ne vpliva na čas sušenja barve
n poveča trdnost in elastičnost barvnega nanosa
n poveča trdnost barvnega nanosa
n gladko drsenje čopiča je odvisno od dodane količine medija
n poveča sijaj
n sčasoma ne porumeni
n lahko se redči z belim špiritom ali terpentinom
n lahko vnetljiv
n na voljo v 75ml, 250ml, 1000ml embalaži

OLJNE BARVE

TALENS HITROSUŠEČI SLIKARSKI MEDIJ ZA OLJNE BARVE 084
TALENS PAINTING MEDIUM QUICK-DRYING 084
Namen: z dodajanjem oljna barva lepše teče in/ali postane bolj prosojna,
barvo naredi bolj mastno, skrajša čas sušenja
Sestava: rastlinska olja, sintetične smole, beli špirit, sikativi

n vpliva na čas sušenja barve
n poveča trdnost in elastičnost barvnega nanosa
n gladko drsenje čopiča je odvisno od dodane količine medija
n poveča sijaj
n sčasoma ne porumeni
n lahko se redči z belim špiritom ali terpentinom
n lahko vnetljiv
n na voljo v 75ml, 250ml, 1000ml embalaži
18
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Medij za glaziranje
Talens medij za glaziranje je moderna zamenjava za tradicionalne glazirne medije, kot sta npr. stand
olje in beneški terpentin.

TALENS MEDIJ ZA GLAZIRANJE 086
TALENS GLAZING MEDIUM 086
Namen: z dodajanjem glazirnega medija oljna barva lepše teče in
postane bolj prosojna
Sestava: rastlinska olja, sintetične smole, beli špirit

n nima vpliva na čas sušenja barvnega nanosa
n poteza čopiča lepo teče
n poveča sijaj
n sčasoma ne porumeni
n poveča trajnost in elastičnost barvnega nanosa
n lahko se redči z belim špiritom ali terpentinom
n lahko vnetljiv
n na voljo v 75ml in 250ml embalaži

MEDIJI
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Beneški terpentin
Poimenovanje beneškega terpentina ima zgodovinsko ozadje. Ta terpentinski balzam se je pridobival v Avstriji in se je v velikih količinah izvažal
v Benetke. Tradicionalni glazirni medij je cenjen

predvsem po svojih lastnostih in uporabnosti. Ima
pozitiven učinek na stopnjevanje barvnih nanosov
in elastičnost barvnega nanosa.

TALENS BENEŠKI TERPENTIN 019
TALENS VENETIAN TURPENTINE 019
Namen: z dodajanjem oljna barva lepše teče in postane bolj prosojna
pri glaziranih plasteh v oljnem slikarstvu
Sestava: naravni balzam, terpentinsko olje

n tradicionalni medij za glaziranje
n podaljša čas sušenja barvnega nanosa
n poveča trdnost barvnega nanosa
n poteza čopiča teče in je odvisna od dodane količine
n
n
n
n
n

beneškega terpentina
poveča sijaj
sčasoma porumeni
lahko se redči z belim špiritom ali terpentinom
lahko vnetljiv
na voljo v 75ml in 250ml embalaži

OLJNE BARVE
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Alkidni medij
Talensov alkidni medij se lahko uporablja tako kot
slikarski medij ali pa medij za glaziranje. Ko ga
uporabljate kot klasičen slikarski medij se mora
upoštevati pravilo debelo čez tanko. Ta medij je

precej masten, tako lahko naredi tanjši nanos s
pomočjo dodajanja belega špirita ali terpentina. V
zaključnem sloju in za glaziranje se lahko medij
uporabi tudi brez dodatkov.

TALENS ALKIDNI MEDIJ 007
TALENS ALKYD MEDIUM 007
Namen: z dodajanjem medija oljna barva lepše teče in/ali postane bolj prosojna,
barvo naredi bolj mastno, skrajša čas sušenja
Sestava: alkidna smola, beli špirit

n poveča trdnost in elastičnost barvnega nanosa
n poteza čopiča teče gladko in je odvisna od dodane količine medija
n močno vpliva na stopnjo sijaja
n rahlo porumeni
n lahko se redči z belim špiritom ali terpentinom
n primeren tudi kot medij za glaziranje
n lahko vnetljiv
n na voljo v 75ml embalaži

MEDIJI

Slikarska pasta
Talensova slikarska pasta je brezbarvni medij, ki
se lahko meša z oljnimi barvami v kakršnemkoli
razmerju. Gostota je enaka kot pri oljnih barvah
saj je to oljna barva brez pigmenta. Ima kar nekaj
različnih možnosti uporabe:
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Čista barva
se guba pri
debelejšem
nanosu

Dodajanje
slikarske
paste
preprečuje
gubanje

OLJNE BARVE

Preprečevanje gubanja pri debelih
nanosih barve
Gubanje nastane med sušenjem, če je barva nanešena preveč na debelo. Ali se bo barva gubala
ali ne, je delno odvisno od pigmenta. Kobalt modra, žgana umbra, broč, metalne in perla barve
se pogosto gubajo. Če k barvi dodamo slikarsko
pasto, pa gubanje preprečimo. Količina, ki se dodaja, je odvisna od obsega gubanja. Načeloma je
dovolj nekje med 20 in 40%.
Povečevanje količine barve
Slikarska pasta se lahko meša z oljnimi barvami v
kakršnemkoli razmerju. Tako lahko dobimo večjo
količino dragih barv, brez posebnih razlik v barvi.
Pogosto se slikarska pasta dodaja , ko želimo nanašati debelejše plasti barve, pri tehniki impasto.
Več paste dodamo, bolj transparentna postane
barva. Seveda je odvisno od vrste pigmenta, vendar se pri debelejših nanosih skoraj ne opazi.
Zmanjševanje pigmentne jakosti
Pigmentna jakost pri barvi se zmanjša glede na
količino dodane slikarske paste. To je pomembno
predvsem takrat, ko se slika v tehniki alla prima
(mokro na mokro). Barve, ki imajo širok razpon pigmentne jakosti, se zmešajo med seboj na sliki. Z
dodajanjem slikarske paste k močni barvi postane
barva manj dominantna.

Korak 1

Mešanje
slikarske
paste
in barve

Korak 2
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Korak 3

TALENS SLIKARSKA PASTA 096
TALENS PAINTING PASTE 096
Namen: preprečuje gubanje debelih plasti barve, poveča količino barve,
zmanjšuje pigmentno jakost in povečuje transparentnost oljnih barv,
medtem ko ohranja samo viskoznost barve.
Sestava: rastlinska olja, sintetične smole, mediji za zgoščevanje, beli špirit

n poveča obstojnost barvnega nanosa
n rahlo zmanjša sijaj barve
n zmanjša čas sušenja barvnega nanosa
n ne porumeni
n lahko se redči s terpentinom ali belim špiritom
n lahko vnetljiva
n na voljo v 60ml embalaži

MEDIJI

OLJA ZA OLJNE BARVE
Različna Talensova olja služijo umetnikom prvotno kot sestavine za pripravo medijev in barv. Ni
priporočljivo, da se za medij uporablja čisto olje.
Medij nikoli ne sme vsebovati več kakor 40%

olja. Preveč dodanega olja bi barvo naredilo
premastno in preveč zapečateno za nadaljnje
nanose barve. Več je dodanega olja, večja je tudi
verjetnost gubanja barve.

Izdelovanje
svoje
barve:

Korak 1:
dozirano
dodajanje olja
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Korak 2:
mešanje s
slikarsko
lopatico

Korak 3:
drobljenje
pigmenta s
terilnikom

Korak 4:
rezultat

OLJNE BARVE

Prečiščeno laneno olje in beljeno
laneno olje
Poimenovanje prečiščeno in beljeno laneno olje
izvira iz postopka, ko luščine semen in sluzi odstranijo iz olja, ko je že stisnjeno iz lanenih semen. Dandanes se prečiščeno in beljeno laneno

olje pridobiva na podoben način, vendar je metoda veliko bolj sofisticirana. Rezultat je zelo čisto in
brezbarvno olje z malo razlike med prečiščenim
in beljenim oljem.

TALENS PREČIŠČENO LANENO OLJE 027
TALENS PURIFIED LINSEED OIL 027
Namen: za izdelavo barv in slikarskih medijev
Sestava: laneno olje

n poveča lesk in podaljša čas sušenja oljnih barv
n poveča možnost gubanja oljnih barv
n v slabih svetlobnih pogojih močno rumeni,
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vendar na dnevni svetlobi porumenelost izgine

n lahko se redči z belim špiritom ali terpentinom
n na voljo v 75ml in 250ml embalaži

TALENS BELJENO LANENO OLJE 025
TALENS BLEACHED LINSEED OIL 025
Namen: za izdelavo barv in slikarskih medijev
Sestava: laneno olje

n poveča lesk in podaljša čas sušenja oljnih barv
n poveča možnost gubanja oljnih barv
n v slabih svetlobnih pogojih rumeni bolj kakor prečiščeno

laneno olje, vendar na dnevni svetlobi porumenelost izgine

n lahko se redči z belim špiritom ali terpentinom
n na voljo v 75ml in 250ml embalaži

OLJA
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Prekuhano laneno olje
Segrevanje lanenega olja, medtem ko se dodajajo
kisik in sikativi povzroči delno oksidacijo. Rezultat
je hitro sušeče olje. Ko uporabljate prekuhano laneno olje, se sikativi ne smejo dodajati , ker lahko

pride do slabše obstojnosti barve. Preveč sikativa
upočasni ne samo sušenje, pač pa tudi staranje.
Zato lahko pride do zgodnjega razpokanja.

TALENS PREKUHANO LANENO OLJE 026
TALENS BOILED LINSEED OIL 026
Namen: za izdelavo barv in slikarskih medijev ter kot sestavina pri
izdelovanju barv
Sestava: laneno olje, sikativi

n poveča lesk in skrajša čas sušenja oljnih barv
n poveča možnost gubanja oljnih barv
n v slabih svetlobnih pogojih močno rumeni, vendar na dnevni 		
svetlobi porumenelost izgine

n se ne uporablja kot medij pri spodnjih plasteh slikanja
n lahko se redči z belim špiritom ali terpentinom
n je temnejše barve kot ostala lanena olja
n na voljo v 75ml in 250ml embalaži

OLJNE BARVE

Stand olje
Talensovo Stand olje se pridobiva s segrevanjem
lanenega olja, med tem pa ne sme priti v stik s
kisikom. Ta postopek povzroči kemično reakcijo
brez oksidacije. Rezultat je bolj tekoče olje, več

sijaja in manj rumenenja, kot pri lanenem olju, ki
ni predelano. Stand olje slabše absorbira kisik,
zato se počasneje suši.

TALENS STAND OLJE 031
TALENS STAND OIL 031
Namen: za izdelovanje slikarskih medijev za glaziranje, kot sestavina pri
izdelovanju barv
Sestava: laneno stand olje

n močno poveča lesk in podaljša čas sušenja oljnih barv
n rahlo porumeni (med makovim in lanenim oljem)
n lahko se redči z belim špiritom ali terpentinom
n tradicionalni medij za glaziranje
n se ne uporablja v spodnjih plasteh slikanja, ko se zmeša z barvo
n na voljo v 75ml embalaži
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Namig

Laneno olje znatno porumeni v temi. Oljna slika, ki se hrani v temnem
prostoru bo občutno bolj rumena. Ko se slika postavi nazaj na svetlobo,
olje obledi in postane spet prvotne barve. Stekleničke lanenega olja
shranjujte na svetlobi.

TALENS MAKOVO OLJE 028
TALENS POPPY OIL 028
Namen: za izdelovanje barv in slikarskih medijev
Sestava: makovo olje

n ne porumeni, idealen za izdelavo svetlih barv
n manjša možnost gubanja barvnega nanosa kot pri lanenem olju
n suši se počasneje kot laneno olje
n barvni nanos je manj obstojen kot pri lanenem olju
n uporablja se samo v zaključnih premazih
n lahko se redči s pomočjo belega špirita ali terpentina
n na voljo v 75ml embalaži

OLJA
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LAKI ZA OLJNE BARVE
Lak za retuširanje
Potopljeni (motni) predeli slike lahko med slikanjem spet zaživijo. To se lahko zgodi, če se na
določenem predelu slike vsrka preveč olja v
spodnjo plast slike. Barva postane mat in izgubi
intenziteto. Ko se ta potopljeni del slike posuši do
stopnje suhega dotika, takrat lahko nanesete tanek sloj laka za retuširanje, da bi barvi povrnili sijaj in intenzivnost. Ko se lak posuši, pusti za seboj
porozni film, na katerega se barva pri nadaljnjem
slikanju lahko prilepi. Ko se uporablja za tovrstno
nanašanje, se lahko imenuje tudi vmesni lak.
Poleg tega se lak za retuširanje lahko uporablja
tudi kot začasni zaščitni lak za slike, ki še niso
povsem suhe. Seveda je potrebno pred nanosom
počakati vsaj 2-3 mesece. Ta zaščita daje sliki

enakomeren sijaj in sliko ščiti pred umazanijo. Ker
je lak porozen (v tankih slojih), se zaradi absorbiranja kisika se proces sušenja lahko nadaljuje. Ko
je slika popolnoma suha, se lahko čezenj nanese
končni lak.
Bodite pozorni: Zelo pomembno je, da se lak za
retuširanje nanaša v zelo tankih slojih. Pri pretiravanju topilo v laku lahko raztopi olje v spodnji
plasti slike, ki še ni popolnoma suho, in tako pride
olje na površje. Če se kaj takega zgodi, lahko slika ostane lepljiva kar nekaj mesecev ali celo let,
in tako težko preprečimo prahu in ostali umazaniji,
da se ne prilepi na površino.

Nanašanje
plasti laka s
čopičem za
lakiranje

OLJNE BARVE

TALENS LAK ZA RETUŠIRANJE 004
TALENS RETOUCHING VARNISH 004
Namen: obnavlja udrte, matirane predele in nudi začasno zaščito
(začasni končni premaz) oljnih slik, ki še niso popolnoma suhe
Sestava: sintetična smola, beli špirit

n plast nanosa naj bo zelo tanka
n ne vpliva na nadaljnje sušenje barvnega nanosa
n kot začasen zaščitni premaz, se lahko uporablja šele
n
n
n
n
n

po 2-3 mesecih sušenja slike
posuši se v nekaj urah
lahko se redči z belim špiritom
čopiči se lahko čistijo z belim špiritom
lahko vnetljiv (v razpršilu zelo vnetljiv)
na voljo v 75ml, 250ml, 1000ml embalaži, 400ml spreju
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Končni lak
Oljne barve se sušijo s pomočjo absorbiranja kisika. To je kemični proces. Ko je barva popolnoma suha, se proces oksidacije ne zaustavi, pač
pa se nadaljuje v proces staranja. Čez čas se to
lahko opazi kot razpokanje slike. Ko je barva popolnoma suha (pri plasteh normalne debeline to
povprečno traja eno leto, pri zelo tankih plasteh
nekaj mesecev, pri zelo debelih pa kar nekaj let),
je priporočljivo nanesti končni premaz oz. končni
zaščitni lak. Ta lak upočasni absorbiranje kisika
in s tem tudi staranje. Z lakom lahko določimo
tudi stopnjo sijaja in sliko zaščitimo pred onesnaženim zrakom.

Ko lakiramo, moramo biti pozorni, da so vsi pripomočki (slika, lak, čopič in paleta) na sobni temperaturi. Če se slika vzame iz hladnega prostora
v topel prostor, kjer naj bi se lakirala, se lahko na
njej nabere kondenz. Vlaga se bo tako povezala
z lakom in lahko dobimo bel film. Vlaga se lahko
sprime v kapljice in rezultat je slaba oprijemljivost.
Zrnatost se lahko pojavi, če je premaz preveč zapečaten,recimo, če vsebuje preveč veziva (medij,
olje). Da bi se temu izognili, je priporočljivo, da
najprej obrišemo sliko s krpo in belim špiritom. Ko
beli špirit izhlapi, se lahko nanese končni lak.

LAKI

Svetleč slikarski lak vsebuje predvsem smole
in topila. V mat različici je dodano sredstvo za
matiranje. Ko uporabljamo čopič za nanašanje
laka z matirnim sredstvom (tudi saten lesk) je
pomembno, da se lak nanaša na koncu s potezami čopiča v isto smer. To nam zagotavlja enotno
stopnjo sijaja.
Pomembno je tudi, da je lak z dodanim sredstvom
za matiranje nanešen samo v enem sloju. To pomaga preprečiti razlike s sijaju in prehodih med
potezami. Če pa je mat lak nanesen s pršilom, pa
se seveda lahko nanese več plasti.
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Ko uporabljate sprej, brez težave lahko nanašate mat lak
preko svetlečega. To je uporabno, če še kasneje odločite za
drugačno stopnjo sijaja.
TALENS LAK ZA SLIKE SVETLEČ 002
TALENS PICTURE VARNISH GLOSSY 002
Namen: obstojna zaščita oljnih slik (končni premaz)
Sestava stekleničke: sintetična smola, terpentinsko olje, beli špirit
Sestava v spreju: sintetična smola, beli špirit

n nanašajte šele, ko je barva povsem suha
n
n
n
n
n
n
n
n
n

(cca. eno leto sušenja ob normalni debelini barvnega nanosa)
posuši se v nekaj urah
ne porumeni
daje močan sijaj
sijaj se lahko zmanjša z mešanjem mat laka za slike 003
lahko se redči z belim špiritom ali terpentinom
čopiči se lahko čistijo z belim špiritom ali terpentinom
posušena plast laka se lahko odstrani s pomočjo belega
špirita ali terpentina
lahko vnetljiv (v spreju zelo vnetljiv)
na voljo v 75ml, 250ml, 1000ml embalaži, 400ml sprej

OLJNE BARVE

NAMIG

TALENS LAK ZA SLIKE MAT 003
TALENS PICTURE VARNISH MATT 003
Namen: obstojna zaščita oljnih slik (končni premaz)
Sestava stekleničke: sintetična smola, terpentinsko olje, voski
Sestava v spreju: sintetična smola, beli špirit, kremen

n nanašajte šele, ko je barva povsem suha (cca. eno leto
sušenja ob normalni debelini barvnega nanosa)

Sredstvo za matiranje
vTalensovih slikarskih
lakih je kombinacija
voskov, ki se zgrupirajo
v kosme pod nizkimi
temperaturami. Ko lak
segrejemo (npr. pod
kapljami vroče vode) se
voski raztopijo in lak se
lahko ponovno uporabi...

n s čopičem nanašajte v isti smeri, samo en sloj
n sijaj se lahko poveča z mešanjem svetlečega laka za slike 002
n posuši se v nekaj urah
n ne porumeni
n lak v steklenički je manj matiran (satenast sijaj) kakor lak v spreju (mat)
n lahko se redči s terpentinom
n čopiči se lahko čistijo z belim špiritom ali terpentinom
n posušena plast laka se lahko odstrani s pomočjo belega špirita
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ali terpentina

n če vsebina stekleničke postane motna, jo segrejte v topli vodi
n lahko vnetljiv (v spreju zelo vnetljiv)
n na voljo v 75ml, 250ml, 1000ml embalaži, 400ml spreju
TALENS AKRILNI LAK SVETLEČ 114
TALENS ACRYLIC VARNISH GLOSS 114
Namen: obstojna zaščita oljnih ali akrilnih slik (končni premaz)
Sestava: akrilna smola, beli špirit, terpentinsko olje

n nanašajte šele, ko je barva povsem suha (cca. eno leto sušenja ob normalni
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

debelini barvnega nanosa, za akrilne slike 4 do 5 dni)
posuši se v nekaj urah
posušena plast laka se lahko odstrani s pomočjo belega špirita ali terpentina
ne porumeni
je bolj prožen kakor svetleč lak 002
daje manj sijaja kakor svetleč lak 002
sijaj se lahko zmanjša z dodajanjem akrilnega mat laka 115
lahko se redči s terpentinom ali belim špiritom
čopiči se lahko čistijo z belim špiritom ali terpentinom
lahko vnetljiv (v spreju zelo vnetljiv)
na voljo v 75ml embalaži, 400ml spreju

LAKI

NAMIG

Uporabite Talensov svetleč lak za akrilne barve,
če želite doseči stopnjo sijaja, ki je malo manjša
od visokega sijaja. Če pa se zahteva visoki sijaj,
potem uporabite Talensov svetleči lak ali pa
svetleči damar.
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TALENS AKRILNI LAK MAT 115
TALENS ACRYLIC VARNISH MATT 115
Namen: obstojna zaščita oljnih ali akrilnih slik (končni premaz)
Sestava: akrilna smola, beli špirit, terpentinsko olje, kremen

n nanašajte šele, ko je barva povsem suha (cca. eno leto sušenja ob normalni
debelini barvnega nanosa, za akrilne slike 4 do 5 dni)

n s čopičem nanašajte v isti smeri, samo en sloj
n ne uporabljajte na močno vpojnih podlagah
n ne porumeni
n je bolj fleksibilen kakor mat lak 003
n matira bolje kakor mat lak 003
n sijaj se lahko poveča z dodajanjem akrilnega svetlečega laka 114
n posušena plast laka se lahko odstrani s pomočjo belega špirita ali terpentina
n lahko se redči s terpentinom ali belim špiritom
n čopiči se lahko čistijo z belim špiritom ali terpentinom
n posuši se v nekaj urah
n pred uporabo dobro pretresite embalažo
n lahko vnetljiv (v spreju zelo vnetljiv)
n na voljo v 75ml embalaži, 400ml spreju
Akrilni lak je dobil ime po sami sestavi laka: raztopina akrilne smole v blagem
topilu. Lak je primeren za delo tako z oljnimi kot z akrilnimi barvami.

OLJNE BARVE

TALENS PRAŠNI (DAMAR) LAK SVETLEČ 081
TALENS DAMMAR VARNISH GLOSSY 081
Namen: zaščita oljnih slik
Sestava: prašna smola, terpentinsko olje

n tradicionalni končni lak
n nanašajte šele, ko je barva povsem suha (cca. eno leto sušenja ob normalni
debelini barvnega nanosa)

n posuši se v nekaj urah
n sčasoma se lahko pojavijo znaki staranja, kot je
n
n
n
n
n
n
n

porumenelost ali razpoke
močno svetleč
sijaj se lahko zmanjša z dodajanjem prašnega mat laka 082
posušena plast laka se lahko odstrani s pomočjo terpentina
lahko se redči s terpentinom
čopiči se lahko čistijo z belim špiritom ali terpentinom
močno vnetljiv
na voljo v 75ml in 250ml embalaži
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TALENS PRAŠNI (DAMAR) LAK mat 082
TALENS DAMMAR VARNISH MATT 082
Namen: zaščita oljnih slik
Sestava: prašna smola, terpentinsko olje, vosek in kremen

n tradicionalni končni lak
n nanašajte šele, ko je barva povsem suha (cca. eno leto sušenja ob normalni
debelini barvnega nanosa)

n posuši se v nekaj urah
n sčasoma se lahko pojavijo znaki staranja, kot je porumenelost ali razpoke
n satenast sijaj
n s čopičem nanašajte v isti smeri, samo en sloj
n sijaj se lahko poveča z dodajanjem prašnega svetlečega laka 081
n posušena plast laka se lahko odstrani s pomočjo terpentina
n lahko se redči s terpentinom
n čopiči se lahko čistijo z belim špiritom ali terpentinom
n pred uporabo dobro pretresite embalažo
n močno vnetljiv
n na voljo v 75ml in 250ml embalaži

LAKI
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RAZLIČNI DODATKI ZA
OLJNE BARVE
Sikativi
Sikativi pospešijo stopnjo absorbcije kisika in s
tem čas sušenja barve. Sušenje oljnih barv se
lahko pojavi na površju in v globini barve. Svetli sikativ pospešuje sušenje barve v globini. Temnejši
sikativ pa pospešuje sušenje barve tako na površju kot tudi v globini. Ker svetli sikativ vsebuje
tako olje kot smole, se lahko šteje za zelo hitro
sušeč medij.

Ker slikanje v plasteh vedno zahteva tehniko debelo čez tanko z dobrim oprijemom med posameznimi plastmi, za to tehniko ni priporočljivo uporabljati več sikativa v spodnjih plasteh. Uporaba
sikativa mora biti minimalna, ker se ne pospešuje
le proces sušenja, pač pa tudi proces staranja.

TALENS SIKATIV COURTRAI (BLED) 030
TALENS SICCATIVE COURTRAI (PALE) 030
Namen: zmanjša čas sušenja oljnih slik
Sestava: kovinske spojine, beli špirit

n zmanjša elastičnost in trdnost barvnega filma,
uporabljajte zelo zmerno ( dodajajte do 2 %)

n lahko se redči z belim špiritom
n vnetljiv
n na voljo v 75ml embalaži

TALENS SIKATIV HARLEM (TEMEN) 085
TALENS SICCATIVE HARLEM (DARK) 085
Namen: zmanjša čas sušenja oljnih slik
Sestava: kovinske spojine, beli špirit

n zmanjša elastičnost in trdnost barvnega filma,
uporabljajte zelo zmerno ( dodajajte do 2 %)

n lahko se redči z belim špiritom
n vnetljiv
n na voljo v 75ml embalaži

OLJNE BARVE

Bela barva za podslikavo
Talensova bela barva za podslikavo je tanka
bela barva, ki se hitro suši. Takoj ko je barva
izpostavljena zraku, dodani beli špirit izhlapi in
oksidacijski proces sušenja se začne. Bela bar-

va za podslikavo se lahko meša v kakršnemkoli
razmerju z oljnimi barvami. Odvisno od količine
mešanice je čas sušenja nekje med oljnimi barvami in alkidno barvo.

TALENS BELA BARVA ZA PODSLIKAVO 101
TALENS UNDERPAINTING WHITE 101
Namen: za izdelovanje hitro sušečih reliefnih premazov za oljne barve
Sestava: alkidna smola, rastlinsko olje, titanov dioksid, beli špirit

n suha na dotik je pri normalnem nanosu že v treh dneh
n ko je suha, ima satenast lesk
n lahko se meša ali prebarva z oljnimi barvami
n primerna je tudi kot hitrosušeč medij v beli barvi za oljnate barve
n lahko se redči z belim špiritom ali terpentinom
n pripomočke se čisti z belim špiritom
n vnetljiva
n na voljo v 150ml embalaži
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RAZNI DODATKI
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Proporci za
mešanje
kazeinskega veziva
za tempere in
oljne barve

Kazeinsko vezivo za tempero
Pred razvojem oljnih barv v 15 stoletju so bile v
uporabi tako imenovane »tempera« barve. Ime so
dobile po latinski besedi »temperare«, kar pomeni mešati. Najbolj pomembne tempera barve so
»jajčne tempere« in »kazeinske tempere«. Glavna značilnost teh dveh barv je možnost mešanja z
vodo in oljem. Kazein, ki je tudi sestavina jajc (ali
mleka), omogoča, da se oljne kapljice v vodi ho-

mogeno razpršijo. Taki disperziji pravimo emulzija. Z mešanjem enakomernih delov veziva kazeinske tempere in oljnih barv (nikoli več oljne barve
kot kazeinskega veziva) tako dobimo barvo, ki se
lahko meša z vodo. Ko se posuši, dobimo mat in
tanek barvni sloj. Ta tehnika se pogosto uporablja
za podslikavo, ki se potem dokonča z oljnimi barvami, predvsem v tehniki glaziranja.

TALENS KAZEINSKIO VEZIVO ZA TEMPERO 103
TALENS CASEIN TEMPERA BINDER 103
Namen: za izdelovanje kazeinske tempere, na vodni osnovi,
lahko se kombinira z oljnimi barvami
Sestava: kazeinska raztopina, dodatki za redčenje in matiranje, emulgator

n zmešajte 1 del veziva z maksimalno 1 delom oljne barve
n ko se posuši, daje satenast sijaj
n posuši se hitro v skorajda vodoodporno površino.
n zelo primerno za podslikave pri tehnikah z oljnimi barvami
n na voljo v 60ml embalaži

OLJNE BARVE

AKVARELNE BARVE
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Akvarelne barve so narejene iz gumiarabike raztopljene v vodi, v kateri so pigmenti zelo
dobro zmleti. Bolj fin je pigment, bolj transparentna je barva. V teoriji se akvarelne barve
lahko uporablja na kateremkoli tipu papirja, vendar pa najboljše rezultate lahko dobimo
na akvarelnem papirju. Akvarelni papir ima posebno z želatino prevlečeno površino. Ta
prevleka zagotavlja, da pigmenta papir ne vsrka in barve tako ostanejo čiste. Zaščita pomaga preprečiti pretirano gubanje papirja, ko se uporablja veliko vode. Ko slikamo, se
barve redčijo z vodo na pladnju za mešanje in se po potrebi tudi mešajo med seboj.

AKVARELNE BARVE
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2.1 SLIKANJE NA
SUH ALI MOKER PAPIR

Ko se akvarelne barve uporabljajo na suhem
papirju, je efekt popolnoma drugačen, kot pa na
papirju, ki je bil predhodno zmočen. Barvne lise
na suhem papirju so med seboj jasno razmeje-

Akvarelne
barve na
suhem papirju

ne. Prelivajoče lise in barvni prehodi se lahko
ustvarijo, če se akvarelni papir predhodno zmoči.
Počakajte nekaj časa, da se voda vpije, preden
nanašate barvo.

Akvarelne
barve na
mokrem papirju

Optična mešanica nastane, če nanesemo novo
barvo čez barvo, ki se je že posušila.

Optično
barvno
mešanje

AKVARELNE BARVE

2.2 DODATKI ZA
AKVARELNE BARVE

Za delo z akvarelnimi barvami so na voljo številni
dodatki, ki se lahko uporabljajo med samim slikanjem ali pa za zaščito končnega izdelka.

Tekoči maskirni film
Bela barva se načeloma pri akvarelnem slikarstvu
ne uporablja. Prostor na sliki, ki mora ostati bel,
se pač ne pobarva. Vendar pa včasih med samim
slikanjem barva ponesreči zleze na predele, ki bi
morali ostati beli. Neželena barva pa se ne more
popolnoma izprati z vodo. Zato je pred začetkom
slikanja priporočljivo najprej nanesti Talensov
maskirni film. Ta proizvod bazira na lateksu (na-

ravni gumi). Ko se maskirni film posuši, se lahko
enostavno prebarva. Ko je slika končana in so
barve popolnoma suhe, se maskirni film enostavno zdrgne s papirja s čistim prstom ali radirko. Tako se zopet razkrije bela površina papirja.
Dlje časa ko maskirni film ostane na papirju, bolj
močno se prilepi. Tako da ga je najbolj priporočljivo odstraniti v nekaj dneh.
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Korak 1:
nanašanje
maskirnega
filma

Korak 2:
nanašanje
nove plasti
barve

Korak 3:
odstranjevanje
maskirnega
filma

Korak 4:
rezultat z
belimi
lisami

DODATKI
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TALENS TEKOČI MASKIRNI FILM 052
TALENS LIQUID MASKING FILM 052
Namen: začasno prekrije predele pri akvarelnih slikah
Sestava: disperzija naravne gume in vode

n prepreči oprijem akvarelne barve na predele podlage,
n
n
n
n
n
n

kamor nanesete maskirni film
posuši se v 10 minutah
suh se lahko odstrani z radirko ali s prsti najkasneje v nekaj dneh
po daljšem času ga je težje odstraniti
lahko pride do spremembe barve na celuloznem papirju
lahko se uporablja tudi za tuše na vodni osnovi
na voljo v 75ml in 250ml embalaži

NAMIG

Čopiči, ki se uporabljajo za nanašanje tekočega maskirnega
filma se težko očistijo. Najbolje
je uporabiti starejše čopiče ali
pa drugačne nadomestke, kot
so vžigalice, bombažne gobice
ali držalo čopiča.

AKVARELNE BARVE

Ox gall
Talensov Ox gall se uporablja za omogočanje
oprijema barv na vodni osnovi na mastno podlago. Včasih se pri akvarelnih barvah ali gvašu
na papirju naredijo skupki barve, če je podlaga
premastna. To lahko povzročimo s prsti, medtem
ko papir držimo v roki. To težavo lahko rešimo z

dodatkom majhne količine Ox galla k barvi. Tako
zmanjšamo površinsko napetost barve in omogočimo, da barva bolje teče. Dodajte samo toliko,
kolikor je res potrebno. Če ga dodamo preveč,
lahko barva prodre pregloboko v samo površino.
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Skupki
barve na
mastnih prstnih
odtisih

Uporaba
Ox galla preprečuje
nastanek skupkov
barve

TALENS OX GALL 051
TALENS OX GALL 051
Namen: preprečuje nastanek grudic in izboljša oprijem barv na vodni
osnovi na mastne podlage
Sestava: sintetična površinsko aktivna snov, voda

n lahko se dodaja k barvi
n uporabljajte zmerno, da bi se izognili prekomernemu
n
n

vpijanju barve
lahko se uporablja direktno za razmaščevanje podlage,
ki ni papir (npr. tekstil), ostanki se lahko odstranijo s pomočjo 		
čiste krpe ali gobice
na voljo v 75ml in 250ml embalaži

DODATKI
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Laki za akvarelne barve
Laka na akvarelno sliko ni potrebno nanašati, ker
se običajno akvarelne slike uokvirijo za steklo ali
kako drugače. Če pa je poseben razlog, da bi radi

zaščitili sliko pred vlago ali npr. prstnimi odtisi je
lakiranje vsekakor priporočljivo.

TALENS LAK ZA AKVARELNE BARVE MAT 050
TALENS WATER COLOUR VARNISH MATT 050
Namen: akvarelno sliko naredi manj dovzetno za vlago
Sestava: brezbarvna akrilna smola, ki ne porumeni, beli špirit, kremen

n posuši se v nekaj urah
n malo vpliva na sijaj barve
n ne porumeni
n ko se posuši, je vodoodporen in sliko naredi manj dovzetno za vlago
n pripravljen za uporabo, se ne redči
n s čopičem nanašajte v isti smeri, samo en sloj
n ni primeren za izredno vpojne površine
n pred uporabo embalažo pretresite
n čopiče lahko čistite z belim špiritom
n močno vnetljiv
n na voljo v 75ml in 250ml embalaži

TALENS ZAŠČITNI SPREJ ZA AKVAREL IN GVAŠ 680
TALENS PROTECTING SPRAY 680
Namen: primeren za zaščito slikarskih del v tehniki gvaša, akvarela ali črnila
Sestava: raztopljena brezbarvna, nerumeneča akrilna smola, beli špirit

n kratek čas sušenja
n sijaj je odvisen od debeline nanosa (debel nanos daje večji sijaj)
n matirane plasti barve naredi bolj transparentne in bolj globoke
n ne porumeni
n ko se posuši postane vodoodporen in slike so s tem manj
dovzetne za vlago

n hranite v hladnem in suhem prostoru
n zelo vnetljiv
n na voljo v 150ml in 400ml (sprej)

AKVARELNE BARVE

GVAŠ
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Gvaš je visoko pigmentiran prekrivni akvarel. Vezivo, ki se uporablja pri gvaš tehniki, je
običajno dekstrin, predelan krompirjev škrob, ki je zelo dobro vodotopen. Glede na majhno
količino veziva v kombinaciji z visoko stopnjo pigmenta so končni rezultat mat in zelo
intenzivne barve, ko se slika posuši. Dekstrin povzroči, da so barve tiksotropne, če barve
ostanejo pri miru, ostanejo debele. Če pa barvo premikamo: mešamo, pretresemo ali pa
iztisnemo iz tube, pa postane tanjša. Zaradi te lastnosti gvaš gladko drsi, ko slikamo z njim,
tako da se lahko nanašajo tanke, enakomerne plasti. Gvaš se hitro suši.

GVAŠ

Nanaša se lahko na katerokoli nemastno in vpojno podlago, kot je npr. papir, karton ali les. Najpogosteje se uporablja na papirju. Najbolje je uporabiti akvarelni papir, ker se navadni risarski papirji
hitro nagubajo pod vplivom vode. Ko se gvaš
posuši, ni vodoodporen, tako končno delo ostane
občutljivo na vlago. Talens Gvaš ekstra fine kvalitete je bil proizveden z največjo skrbnostjo za vse
možnosti profesionalne rabe in za učenje slikanja.

3.1 DODATKI ZA GVAŠ

Za delo v tej tehniki je na voljo veliko število dodatkov. Obstajajo izdelki, ki so namenjeni posebej
gvašu, kot sta Talens gvaš lak in gumiarabika.
Uporabljamo pa lahko tudi Talensov Ox gall. Ox
gall se uporablja za razmaščevanje podlage in
izboljšanje lepljivosti barve ter za preprečevanje
grudic, ki se pojavljajo. Več si lahko preberete na
strani 40.

Gumiarabika
Za bolj žive in manj enakomerne nanose barve se
lahko dodaja Talensova gumiarabika. Dodajanje
spremeni viskoznost barve in posledično njeno
gladkost.

43
43

Na levi
gvaš brez
gumiarabike
na desni z
gumiarabiko

TALENS GUMIARABIKA 008
TALENS GUM ARABIC 008
Namen: spreminja gostoto gvaša in naredi barvo manj viskozno
Sestava: gumiarabika raztopljena v vodi

n gvaš postane bolj transparenten
n poveča sijaj
n poveča elastičnost gvaša in zmanjša možnost nastanka
razpok pri debelejših nanosih

n na voljo v 75ml embalaži

GVAŠ

TALENS SVETLEČ LAK ZA GVAŠ 074
TALENS GOUACHE VARNISH GLOSSY 074
Namen: zaščita za slikarska dela v tehniki gvaša
Sestava: brezbarvna sintetična smola, med drugim raztopljena v belem špiritu

n posuši se v nekaj urah
n ko je suh, je vodoodporen in sliko naredi manj dovzetno za vlago
n poveča sijaj
n z dodajanjem mat laka za gvaš 107 lahko zmanjšate sijaj
n naredi barve temnejše in nekako bolj transparentne
n ne porumeni
n redči se lahko z belim špiritom
n čopiče se lahko čisti z belim špiritom
n močno vnetljiv
n na voljo v 75ml, 250ml in 1000ml embalaži

44
44

TALENS MAT LAK ZA GVAŠ 107
TALENS GOUACHE VARNISH MATT 107
Namen: zaščita za slikarska dela v tehniki gvaša
Sestava: brezbarvna sintetična smola, med drugim raztopljena v belem špiritu,
matirni agent (silika)

n posuši se v nekaj urah
n ko je suh, je vodoodporen in sliko naredi manj dovzetno za vlago
n komajda spremeni stopnjo sijaja ali motnost gvaša
n z dodajanjem svetlečega laka za gvaš 074 lahko povečate sijaj
n skorajda ne povzroči nobene spremembe v barvi
n ne porumeni
n takoj je pripravljen za uporabo, ni namenjen redčenju
n nanaša se v enem sloju in v eno smer
n ni priporočljiv za izredno vpojne podlage
n pred uporabo pretresite
n redči se lahko z belim špiritom
n čopiče se lahko čisti z belim špiritom
n močno vnetljiv
n na voljo v 75ml, 250ml embalaži

DODATKI

PASTELI
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PASTELI

4.1 MEHKI PASTELI

Sestava mehkih pastelov dovoljuje barvi na podlagi, da se približa čistemu pigmentu, kolikor je to
mogoče. To je mogoče doseči s kombinacijo pigmenta in minimalno vsebnostjo veziva ter najbolj
čistim in mehkim tipom kaolina, ki ga imenujemo
tudi bela glina ali kitajska glina. Dobro uravnotežena razmerja teh sestavin dajejo rezultat v
mehkem prenosu barve in žametnem izgledu. Ko
uporabljate pastele, se suhi barvni prah pastela
prenese na podlago. Teoretično se lahko uporablja katerakoli podlaga, ki omogoča zadostno
strukturo površine. Priporočljivo je seveda uporabljati pastelni papir. V nasprotju z barvo se

pasteli ne prilepijo na podlago s pomočjo veziva.
Pastelni prah ostane položen na vlaknih papirja.
Delci se na podlago pritrdijo z uporabo fiksativa, ki
se lahko nanese s pomočjo pršilnika ali pa spreja.
S fiksiranjem se lahko žametni izgled spremeni
glede na količino nanešenega fiksativa. Če nanesemo preveč fiksativa, barve postanejo temnejše
in razmaz barv ni več mogoč. Najboljši način je,
če fiksiramo postopoma, s tankimi nanosi ob barvanju posameznih plasti. Končne plasti niti ni potrebno fiksirati, odvisno od posameznika.
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Nanašanje
fiksativa
za pastele z
razpršilom

Nanašanje
fiksativa
sprejem

SPLOŠNO
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4.2 CARRÉ PASTELI

Carrè pasteli so pasteli kvadratne oblike in so
sestavljeni iz enakih sestavin kakor mehki pasteli,
vendar vsebujejo več kaolina. So bolj trdi in tako
idealni za skiciranje. Carrè pasteli imajo boljši
oprijem kot mehki pasteli, vendar jih ne moremo
dobro razmazati. Prav tako je priporočljivo uporabljati fiksativ.

4.3 OGLJE

Talensovo oglje je narejeno iz pozorno izbranih
vrbovih vej. Ta tradicionalni risarski material je
mehak in se ga lahko razmaže. Najbolje je izdelek na koncu fiksirati. Za razliko od barvnih suhih
pastelov se barva oglja ne spremeni, če po risanju
uporabimo preveč fiksativa za zaščito.

4.4 OLJNI PASTELI

Oljni pasteli so narejeni iz pigmenta, voska in
mineralnih olj, ki se ne posušijo. Material, ki se
je uporabljal za slikanje ali risanje, je ostal isti,
ker nobena od sestavin ni bila podvržena spremembam skozi čas. Oljnih pastelov ni potrebno
sušiti. Končno delo se vseeno lahko razmaže. To
se da odpraviti s pomočjo zaščitnega laka. To naj
se ne bi počelo z lakom, ki ima za osnovo topila,
ker se oljni pasteli lahko topijo v belem špiritu ali
terpentinu. S tem razlogom je bil razvit poseben
lak, ki zaradi specifične sestave teče enakomerno
na oljnati podlagi in ne tvori grudic. Oljni pasteli se
oprimejo skorajda vsake podlage, če je le-ta vsaj
malo porozna.

Slika se razmaže,
če ni zaščitena
z lakom
za oljne pastele

PASTELI

4.5 4.5 DODATKI ZA PASTELE
IN OSTALE RISARSKE
MATERIALE

Vrsta dodatkov je na voljo za boljšo oprijemljivost
barve ali za zaščito pri delu s pastelom, ogljem,

kredo in grafitnimi svinčniki. Za suhe tipe pastela
in risarske materiale je na voljo lak.

TALENS FIKSATIV ZA PASTELE 061
TALENS PASTEL FIXATIVE 061
Namen: izboljša oprijemljivost delcev pastela na podlago
Sestava: brezbarvne smole, etanol, aceton

n najbolje ga je nanašati pri vsaki plasti posebej
n uporabljajte zmerno
n nanašajte s pomočjo pršilnika pri razdalji cca. 40 cm
n hitro sušeč
n ne porumeni
n močno vnetljiv
n na voljo v 75ml in 1000ml embalaži
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TALENS FIKSATIV ZA OGLJE 063
TALENS FIXATIVE FOR CHARCOAL 063
Namen: izboljša oprijemljivost oglja, krede in grafita na podlago
Sestava: brezbarvne smole, etanol, aceton

n uporabljajte zmerno
n nanašajte s pomočjo pršilnika pri razdalji cca. 40 cm
n barve naredi temnejše in bolj transparentne
n hitro sušeč
n ne porumeni
n močno vnetljiv
n na voljo v 75ml in 1000ml embalaži

DODATKI

TALENS KONCENTRIRAN FIKSATIV 064
TALENS CONCENTRATED FIXATIVE 064
Namen: izboljša oprijemljivost delcev pastela, oglja, krede in
grafita na podlago
Sestava: brezbarvne smole, etanol

n če delamo s pasteli, ga je najbolje nanašati pri vsaki plasti posebej
n uporabljajte zmerno
n hitro sušeč
n ne porumeni
n je močneje koncentriran kakor Fiksativ za pastele 061
n retušira »cvetenja« (tvorbe belih tančic) pri risanju z barvicami
n močno vnetljiv
n na voljo v 150ml in 400ml v spreju
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TALENS LAK ZA OLJNE PASTELE 060
TALENS VARNISH FOR OIL PASTELS 060
Namen: risbo narejeno z oljnimi pasteli ali voščenkami zaščiti
pred razmazovanjem
Sestava: sintetična disperzija v vodi , z vgrajenimi površinsko aktivnimi snovmi

n posuši se v roku ene ure do brezbarvne, transparentne in
vodoodporne zaščite

n daje satenast lesk
n nima skoraj nikakršnega učinka na barve
n lahko se redči z vodo
n pred uporabo pretresite
n na voljo v 75ml embalaži

PASTELI
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DODATKI
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PREGLED PALETE
TALENSOVIH DODATKOV
Številka artikla

Embalaža/ številka artikla

Dodatki za oljne barve
Premazi za oljne barve
Talens Gesso Primer

1001

1000 ml
24192001

5000 ml
24652001

10000 ml
24641001

Topila za oljne barve
Talens Rectified turpentine
Talens White spirit
Talens Odourelss white spirit

032
090
089

75 ml
24280032
24280090
24280089

250 ml
24300032
24300090
24300089

1000 ml
24320032

Mediji za oljne barve
Talens Painting medium
Talens Painting medium quick-drying
Talens Glazing medium
Talens Venetian turpentine
Talens Alkyd medium
Talens Painting paste

60 ml
083
084
086
019
007
096

75 ml
24280083
24280084
24280086
24280019
24280007

250 ml
24300083
24300084
24300086
24300019

1000 ml
24320083
24320084

24060096

Olja za oljne barve
Talens Purified linseed oil
Talens Bleached linseed oil
Talens Boiled linseed oil
Talens Stand oil
Talens Poppy oil

027
025
026
031
028

75 ml
24280027
24280025
24280026
24280031
24280028

250 ml
24300027
24300025
24300026

Laki za oljne barve
Talens Retouching varnish
Talens Picture varnish glossy
Talens picture varnish matt
Talens Acrylic varnish glossy
Talens Acrylic varnish matt
Talens Dammar varnish glossy
Talens Dammar varnish matt

004
002
003
114
115
081
082

75 ml
24280004
24280002
24280003
24280114
24280115
24280081
24280082

250 ml
24300004
24300002
24300003

1000 ml
24320004
24320002
24320003

400 ml
95160004
95160002
95160003
95160013
95160014

Razni dodatki za oljne barve
Talens Siccative Courtrai (pale)
Talens Siccative Harlem (dark)
Talens Underpainting white
Talens Casein tempera binder

60 ml
030
085
101
103

75 ml
24280030
24280085

PREGLED PALETE DODATKOV

24300081
24300082
150 ml

03071101
24060103

Številka artikla
Dodatki za akvarelne barve
Talens Liquid masking film
Talens Ox gall
Talens Water colour varnish matt
Talens Protecting spray

052
051
050
680

Dodatki za gvaš
Talens Gum arabic
Talens Gouache varnish glossy
Talens Gouache varnish matt

008
074
107

Dodatki za pastele
Talens Pastel fixative
Talens Charcoal fixative
Talens Concentrated fixative
Talens Varnish for oil pastels

061
063
064
060

Embalaža/ številka artikla
75 ml
250 ml
24280052
24280051
24300051
24280050
24300050

150 ml

400 ml

95160680

95161680

75 ml
24280008
24280074
24280107

250 ml

1000 ml

24300074
24300107

24320074

75 ml
24280061
24280063

1000 ml
24320061
24320063

150 ml

400 ml

95160006

95160016

24280060
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