Desenho : Lápis Pastel Gioconda 48 cores 8829 Koh-I-Noor

Lápis Pastel Gioconda 48 cores 8829 Koh-I-Noor

Avaliação: Ainda Não Avaliado

Faça uma pergunta sobre este produto

Descrição
Lápis Pastel Gioconda 48 cores Koh-I-noor.

Para uso artístico em desenho e técnicas mistas em geral. Ideal para desenho de detalhes e traços controlados.Textura aveludada e cores vibrantes com resistência a luz.

O Pastel Seco Macio Toison D’Or representa um dos mais tradicionais produtos da empresa Koh-I-Noor Hardtmuth. São muito populares entre os artistas graças à alta qualidade de todos os seus componentes, à refinada pesquisa de ingredientes ideais, e ao seguimento rigoroso de todos os procedimentos no processo de produção. A gama de cores desses pastéis é muita vasta.

Os componentes-chave da produção são puríssimas substâncias naturais micro-pulverizadas com base de carbonato de cálcio, que nada mais é do que calcita mineral, ou giz. Misturados com agentes aglomerantes e outros aditivos, uma mistura básica é criada, na qual os pigmentos coloridos são cuidadosamente adicionados. Os pigmentos são adquiridos de renomados
fabricantes em todo mundo.

Sua qualidade, resistência à luz e taxa de concentração influenciam no resultado final e também na durabilidade dos trabalhos artísticos. A dosagem mínima de aglomerantes garante traços simples e sedosos em papéis ou em outros substratos. A baixa aderência ao substrato permite tonalizações e a criação de misturas de cores.

A utilização básica dos lápis pastel consiste na simples distribuição do produto em quantidade suficiente sobre o substrato apropriado, o que permite a subseqüente distribuição das partículas de pó colorido. Essa técnica oferece ilimitadas possibilidades de variação da cobertura e dos tons. Com a quantidade correta de lápis pastel aplicado pode-se realizar sombreamentos mais
facilmente. Após a finalização do trabalho, o uso de um fixador é altamente recomendado, para prevenir borrões.

Nenhum componente utilizado na produção deste material contém substâncias tóxicas ou prejudiciais.

Opiniões
Ainda não há comentários para este produto.
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