Creativiteit zit in iedereen. AMSTERDAM gelooft in
de kunstenaar die zijn ogen opent en het lef heeft
ervoor te gaan. Die dromen omtovert in creaties.
Gebruik een idee. Een visie. Kijk om je heen.
Verbaas je. Verwonder je. Durf te dromen in kleur.

VOORDELEN

EINDELOZE MOGELIJKHEDEN

WEBSITE

De acrylinkt van AMSTERDAM heeft een aantal
belangrijke voordelen:

De nieuwe acrylinkt van AMSTERDAM kan je hierbij
helpen. Je kunt de inkten snel en direct gebruiken!
Net als bij AMSTERDAM acrylverf, verschilt de
dekkracht per kleur. De inkten zijn op waterbasis
en drogen snel. Hierdoor kun je je tekening wassen
met een penseel of spons als de inkt nog nat is.
Daarmee is AMSTERDAM inkt perfect om je ideeën
en gedachten uit te drukken in kleur.

• 	Briljante kleuren
• 	Receptuur op waterbasis
• 	Na droging watervast
• 	Goede lichtechtheid
• 	Geurloos
• 	Te combineren met AMSTERDAM acrylverf en
AMSTERDAM acrylmarkers
• 	Te gebruiken op veel verschillende ondergronden

AMSTERDAM inkt is ideaal voor een breed scala aan
technieken zoals kalligrafie, aquarel, airbrush en kan
gebruikt worden met een technische pen.

Meer weten over AMSTERDAM? Of inspiratie
opdoen? Ga dan naar onze website
www.royaltalens.com. Met meer informatie en
nieuws over AMSTERDAM producten, achtergronden,
instructievideo’s, veelgestelde vragen en nog veel meer.

De acrylinkt van AMSTERDAM is verkrijgbaar in
56 briljante kleuren, waaronder 7 metallic en
4 reflecterende kleuren! Alle kleuren zijn hoog
gepigmenteerd en lichtecht. De inkt is gemaakt
op basis van een acrylbindmiddel en droogt
watervast op.

DE FLES

Dus laat je inspireren. Start vandaag nog met
AMSTERDAM inkt!

De glazen fles is speciaal ontworpen voor
AMSTERDAM inkt! De brede onderkant maakt de
fles extreem stabiel. Door de brede opening kunt
je direct vanuit de fles werken met een penseel
of tekenpen. Werk je liever vanaf een mengschaal
of wil je een druiptechniek gebruiken? Elke fles
AMSTERDAM inkt bevat een pipet waarmee je
precies zoveel inkt kunt doseren als je wilt!

PENSEEL

TECHNISCHE PEN

Je kan ons ook volgen op Facebook:
www.facebook.com/amsterdamacrylics of op
www.youtube.com/amsterdamallacrylics.

DOOPPEN
AIRBRUSH
De acrylverf, markers en spuitbussen van
AMSTERDAM combineren? Geen probleem! En
omdat de kleuren en kleurnummers van de markers,
tubes, flacons en spuitbussen van AMSTERDAM
hetzelfde zijn, kan je altijd precies de juiste kleur
kiezen. Enjoy making a masterpiece!
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TOEPASSING OP
VERSCHILLENDE
ONDERGRONDEN

Een ander voordeel van de acrylverf, markers, spray
paint en inkt van AMSTERDAM is dat je ze op iedere
ondergrond kunt gebruiken die je wilt. Bijvoorbeeld
karton, hout, canvas of papier. Zo kun je je
creativiteit nog meer de vrije loop geven.
Breng op gladde ondergronden zoals plastic en
metaal eerst een geschikte primer aan.
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INK SERIES + SPECIALTIES REFLEX/METALLICS/PEARLS
TITAANWIT

PW6/PY74/PBr22
NAPELSGEEL DONKER

PW6/PBr22
NAPELSGEEL ROOD LICHT

PY74/PR112
AZOGEEL DONKER

PO34/PY74
AZO-ORANJE

PR112/PY74
VERMILJOEN

++

PY3
AZOGEEL CITROEN

+++

PY74
PRIMAIRGEEL

0

REFLEXGEEL

0

PR254
PYRROLEROOD

PR112/PR122
NAFTOLROOD DONKER

REFLEXORANJE

0

PR122/PR112/PR12
KARMIJN

PR122/PR112
PRIMAIRMAGENTA

PR122/PR112/PW6
QUINACRIDONEROSE

PW6/PR112
LICHTROSE

PW6/PR122/PR112
QUINACRIDONEROSE LICHT

REFLEXROSE

+++ 805

+++ 820

+++ 811

+++ 821

PW20/PR101
KOPER

PW20/PR101
BRONS

+++ 815

PW6/PW15/PW20/PBk11
TIN

PW6/PW15/PW20
PARELBLAUW

PW6/PW15/PW20
PARELVIOLET

+++ 822

PW6/PW15/PW20
PARELGROEN

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN
Voorbeeld:
Dekkracht
Lichtechtheid
+++ 315
PR254
Gebruikte pigmenten
PYRROLEROOD
Verpakking
LICHTECHTHEID
De symbolen worden als volgt verklaard:
+++ minimaal 100 jaar lichtecht onder museumomstandigheden
++ 25–100 jaar lichtecht onder museumomstandigheden
o
0–10 jaar lichtecht onder museumomstandigheden
De lichtechtheid is getest volgens ASTM-norm D4303. De afgebeelde
kleuren benaderen zo dicht mogelijk de werkelijke kleuren.

0

PW6/PB15/PBk7
GRIJSBLAUW

PR122
PERMANENTROODVIOLET
LICHT

PV23/PW6
ULTRAMARIJNVIOLET

PB15
PHTALOBLAUW

PB15/PW6
KONINGSBLAUW

PB15/PG7/PW6
BRILJANTBLAUW

PW6/PB15/PG7
HEMELSBLAUW LICHT

PB15/PG7/PW6
TURKOOISBLAUW

PW6/PW15/PW20/PBk7
ZILVER

PG7/PB15/PW6
TURKOOISGROEN

PG7/PY74/PW6
GEELGROEN

PG7/PY3
PERMANENTGROEN LICHT

PG7/PB15/PY83/PW6
PAUL VERONESEGROEN

PG7/PY74
PERMANENTGROEN DONKER

PW6/PW20/PR101
LICHTGOUD

PG7/PY42/PY74/PW6
OLIJFGROEN LICHT

PG7/PB15/PY83/PBk7
OLIJFGROEN DONKER

PY42
GELE OKER

PBr22/PY74/PR101/PBk7
SIENNA NATUREL

PR101/PO34/PY74/PBk7
SIENNA GEBRAND

PW6/PW20/PR101
DONKERGOUD

PBr22/PR101/PBk7/PO34
OMBER GEBRAND

PW6/PBk7/PR101
WARMGRIJS

PBk7/PY74/PW6
NEUTRAALGRIJS

PBk7
OXYDZWART

PB29
ULTRAMARIJN

PB15
PRIMAIRCYAAN

REFLEXGROEN

+++ 840

PW6/PW15/PW20/PBk7
GRAFIET

DEKKRACHT/TRANSPARANTIE
Afhankelijk van het type pigment is een kleur (half)transparant
of (half)dekkend. De symbolen worden als volgt verklaard:

+++ 227

Vermelde pigmentcoderingen en specificaties
gelden voor AMSTERDAM inkt kleuren.

+++ 817

PW6/PW15/PW20
PARELWIT

+++ 818

PW6/PW15/PW20
PARELGEEL

+++ 819

PW6/PW15/PW20
PARELROOD

transparant
halfdekkend

halftransparant
dekkend

COLOUR INDEX
Bij de professionele verfsoorten wordt het pigment vermeld
dat in die verf is verwerkt. Dit pigment is met letters en cijfers
aangeduid volgens de Colour Index. De Colour Index is een
internationaal systeem waarmee men kan nagaan welke pigmenten
in een bepaalde kleur zitten en wat de eigenschappen van
dit pigment zijn. De letters staan voor een bepaalde kleur, de
cijfers geven het specifieke type pigment aan. Bijvoorbeeld:
(PW6) PW = Pigment White, 6 = Titanium dioxide.
De volgende pigmentaanduidingen zijn gangbaar:
PW: pigment white
PR: pigment red
PG: pigment green

PY: pigment yellow PO: pigment orange
PB: pigment blue
PV: pigment violet
Pbr: pigment brown Pbk: pigment black

