Desenho: Lápis de Cor Aquarelável Mondeluz 12 Cores Koh-I-Noor 3722

Lápis de Cor Aquarelável Mondeluz 12 Cores Koh-I-Noor 3722

Avaliação: Ainda Não Avaliado

Faça uma pergunta sobre este produto

Descrição
Estojo metálico lápis aquarelável Mondeluz Koh-I-Noor, contendo 12 cores. Qualidade superior, próprio para uso artístico e com resistência a luz. Ideal para desenhos com efeito de aquarela, utilizando água e pincel.

Os componentes principais do Lápis Aquarelável Mondeluz são ricos pigmentos de excelente qualidade e perfeitamente distribuídos em sua fórmula, cuidadosamente selecionados e adquiridos de renomados produtores em todo o mundo.

A resistência à luz e a taxa de concentração de pigmentos influenciam dramaticamente nos resultados finais e na durabilidade de uma obra. Sendo assim, uma alta concentração na dosagem de pigmento foi utilizada na fabricação deste produto em toda sua gama de cores.

Outro importante componente é a argila branca, normalmente bleached kaolin da mais alta pureza. Todos esses componentes, combinados com aglutinantes ou outros aditivos especiais, garantem ao Lápis Aquarelável Mondeluz a insuperável habilidade de produzir traços e cores únicas no papel ou em outros substratos. Um importante agente da fórmula assegura a excelente
solubilidade de todos os componentes, fazendo com que o efeito de aquarela possa ser alcançado mesmo com pouca gotas de água, distribuídas com um bom pincel.

As opções e técnicas de aplicação são inúmeras. É possível diluir os traços diretamente no papel, lixar a mina para obter o pigmento em pó, ou raspar com facas e apontadores para obter tiras de pigmento.

Graças ao diâmetro da mina, de 3,8mm, este produto oferece um altíssimo potencial artístico para qualquer usuário. Sua madeira nobre permite que o lápis seja facilmente apontado.

Nenhum componente utilizado na fabricação contém substâncias tóxicas ou prejudiciais, portanto, o produto final é apropriado para todas as idades.

Opiniões
Ainda não há comentários para este produto.
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