


 
De originele lijn van GOLDEN Artist Acrylics is gekend voor zijn uitzonderlijk zachte, 
dikke, boterachtige consistentie. Deze lijn bevat het grootste assortiment unieke mono 
pigmenten in een 100% acrylaatdispersie polymeer geschikt voor de professionele 
kunstenaar. Deze kleuren bieden een uitstekende duurzaamheid en lichtechtheid. Er zijn 
geen vulstoffen, aanlengmiddelen, opacifeermiddelen, toners of kleurstoffen toegevoegd.
Elke kleur is anders geformuleerd afhankelijk van de aard van het pigment. Kleuren die 
een hogere pigmentbezetting tolereren drogen ondoorzichtig en mat op. Kleuren die 
chemisch reageren en geen hoge pigmentbezetting aanvaarden, drogen glanzend op 
en neigen naar meer transparantie. Heavy Body verven bevatten geen additieven, zoals 
matteermiddelen, en daardoor is de glans van ieder kleur verschillend.

GOLDEN HEAVY BODY  
ACRYLIC COLORS



 Code Ser. Color   
 
█  1375 1 Titanate Yellow 

█  1135 7 C.P. Cadmium Yellow Primrose 

█  1180 3 Hansa Yellow Light

█  1007 9 Bismuth Vanadate Yellow

█  1120 7 C.P. Cadmium Yellow Light

█  1530 2 Primary Yellow

█  1190 3 Hansa Yellow Medium

█  1191 4 Hansa Yellow Opaque

█  1130 7 C.P. Cadmium Yellow Medium

█  1554 4 Cadmium Yellow Medium Hue

█  1463 3 Aureolin Hue

█  1225 6 Nickel Azo Yellow

█  1455 4 Indian Yellow Hue

█  1301 7 Quinacridone / Nickel Azo Gold

█  1280 7 Quinacridone Burnt Orange

█  1110 7 C.P. Cadmium Yellow Dark

█  1147 6 Diarylide Yellow

█  1070 8 C.P. Cadmium Orange

█  1384 5 Transparent Pyrrole Orange

█  1403 8 Vat Orange 

█  1276 8 Pyrrole Orange

█  1090 9 C.P. Cadmium Red Light

█  1279 8 Pyrrole Red Light

█  1320 7 Quinacridone Red Light

█  1210 5 Naphthol Red Light

█  1277 8 Pyrrole Red 

█  1100 9 C.P. Cadmium Red Medium

█  1552 4 Cadmium Red Medium Hue

█  1080 9 C.P. Cadmium Red Dark 

█  1278 8 Pyrrole Red Dark

█  1510 4 Primary Magenta 

█  1562 2 Light Magenta

█  1220 5 Naphthol Red Medium 

█  1310 6 Quinacridone Red

█  1450 7 Alizarin Crimson Hue

█  1290 7 Quinacridone Crimson

█  1252 7 Permanent Maroon 

█  1305 7 Quinacridone Magenta

█  1570 6 Medium Magenta 

█  1330 6 Quinacridone Violet 

█  1253 7 Permanent Violet Dark

█  1465 3 Cobalt Violet Hue 

█  1572 6 Medium Violet

█  1568 2 Light Violet  

█  1401 4 Ultramarine Violet 

█  1150 6 Dioxazine Purple 

█  1467 1 Smalt Hue

█  1400 2 Ultramarine Blue

█  1566 2 Light Ultramarine Blue

█  1140 8 Cobalt Blue

█  1556 2 Cobalt Blue Hue

█  1050 7 Cerulean Blue, Chromium 

█  1005 7 Anthraquinone Blue

█  1460 4 Prussian Blue Hue

█  1260 4 Phthalo Blue / R.S. 

█  1255 4 Phthalo Blue / G.S.

█  1500 2 Primary Cyan

█  1051 9 Cerulean Blue Deep 

█  1457 1 Manganese Blue Hue

█  1464 1 Azurite Hue

█  1369 7 Teal

█  1564 3 Light Turquois (Phthalo)

█  1390 4 Turquois (Phthalo) 

█  1144 8 Cobalt Turquois 

█  1270 4 Phthalo Green / B.S.

█  1469 1 Viridian Green Hue

█  1275 4 Phthalo Green / Y.S.

█  1250 4 Permanent Green Light

█  1142 4 Cobalt Green

█  1454 7 Hookers Green Hue

█  1195 7 Jenkins Green

█  1461 4 Sap Green Hue 

█  1468 1 Terre Verte Hue

█  1061  3 Chromium Oxide Green Dark

█  1060  3 Chromium Oxide Green

█  1558 3 Light Green / B.S.

█  1560 3 Light Green / Y.S.

█  1170 7 Green Gold

█  1370 1 Titan Buff

█  1459 2 Naples Yellow Hue

█  1407 1 Yellow Ochre

█  1410 1 Yellow Oxide 

█  1386 3 Transparent Yellow Iron Oxide

█  1340 1 Raw Sienna

█  1202 1 Mars Yellow

█  1385 3 Transparent Red Iron Oxide

█  1360 1 Red Oxide

█  1405 1 Violet Oxide 

█  1020 1 Burnt Sienna 

█  1383 3 Transparent Brown Iron Oxide

█  1035 1 Burnt Umber Light

█  1030 1 Burnt Umber

█  1350 1 Raw Umber

█  1462 3 Van Dyke Brown Hue

█  1040 1 Carbon Black 

█  1200 1 Mars Black 

█  1010 1 Bone Black

█  1240 2 Paynes Gray

█  1160 2 Graphite Gray

█  1415 1 Zinc White

█  1380 1 Titanium White

█  1442 1 Neutral Gray N2

█  1443 1 Neutral Gray N3

█  1444 1 Neutral Gray N4

█  1445 1 Neutral Gray N5

█  1446 1 Neutral Gray N6

█  1447 1 Neutral Gray N7

█  1448 1 Neutral Gray N8

KLEUREN



Bieden unieke en totaal van alle andere acrylproducten verschillende prestatie-
eigenschappen en  verruimen drastisch de techniekmogelijkheden voor kunstenaars 
met een voorkeur voor acryl. Een optimale balans van pigmentbezetting en 100% acryl 
polymeerdispersie maken van de OPEN Acrylics een unieke verf die een buitengewone 
ontspannen manier van werken toelaat. Het getuigt van een veelzijdigheid die het de 
kunstenaar mogelijk maakt een breder scala van technieken te verkennen, zoals 
doezelen, schaduwen, glaceren en het creëren van fijne 
details, technieken die vaak toegepast worden bij portret - en 
landschap schilderen.
OPEN Acrylics blijven zeer lange tijd nat op het palet en 
vertonen een opmerkelijke veelzijdigheid die schilderen 
in open lucht, monoprinting en zeefdruk mogelijk maakt. 
OPEN Acrylverf kan worden gemengd met andere GOLDEN 
acrylverf, mediums en gels om de droogtijd te controleren. 
Om de maximale werktijd van OPEN Acrylics te handhaven, 
wordt OPEN Mediums en OPEN Thinner aangeraden.
OPEN Acrylic Gels (3135 Gloss / 3136 Matte) wordt geleverd in dezelfde consistentie 
als de kleuren en wordt gebruikt om de verf aan te lengen zonder de lange werkbaarheid 
ervan te beïnvloeden.
OPEN Acrylic Mediums (3725 Gloss / 3726 Matte) heeft een lagere viscositeit en 
wordt gebruikt om verf aan te lengen en ze vloeibaarder te maken, en de open tijd te 
handhaven.
OPEN Thinner  (3595) bevat geen bindmiddelen en wordt gebruikt om de verf te 
verdunnen zonder de open tijd te beïnvloeden, of om de werkbaarheid van de kleuren op 
het palet in stand te houden.  

GOLDEN OPEN  
ACRYLIC COLORS





Hebben dezelfde kleurintensiteit als Heavy Body Acrylics, 
maar met een gelijkmatig, vloeiend karakter nuttig  voor 
droge penseeltoepassingen, precisiewerk, spuittechnieken 
(wanneer gemengd met Airbrush Medium), beitstechnieken 
en vele andere technieken.
Deze uitgebreide selectie van permanente en lichtechte 
kleuren wordt geproduceerd door geconcentreerde 
niveaus van uiterst fijne pigmenten toe te voegen aan een 
acrylpolymeer bindmiddel. Er worden geen vulstoffen of 
aanlengmiddelen aan deze formule toegevoegd om de 
gewenste consistentie te bereiken, ook geen extra water. 
GOLDEN Fluid Acrylics hebben dezelfde kleurintensiteit als 

Heavy Body Acrylics, maar met de consistentie gelijkaardig aan dikke room. Fluid Acrylics 
zijn geschikt voor vloeibare toepassingen met behoud van kleurintensiteit, kleurkracht, 
film integriteit en hechting.
Fluids zijn gemakkelijk te vermengen met andere  acrylverf en kleuren zonder moeite 
gels, mediums, gessos en gronden. Fluid Acrylics zijn zeer veelzijdig en ideaal voor 
allerlei creatieve toepassingen, met inbegrip van fijne penseelvoering, glaceertechnieken, 
beitstechnieken, aquareltechnieken en nog veel meer....Meng Fluid Acrylics met Airbrush 
Medium voor airbrush toepassingen op kunstwerken waaronder textiel.

GOLDEN FLUID  
ACRYLIC COLORS





GOLDEN Iridescent Acrylic Colors kunnen alleen of met andere 
kleuren, gels of mediums gebruikt worden. Voor parelmoerachtige resultaten 
is Iridescent Pearl, al dan niet gemengd met andere kleuren, uiterst geschikt. 
Alle GOLDEN iriserende producten vormen een metaalafwerking die niet 
dof wordt of vervaagt. Mica Flake producten bevatten grotere deeltjes voor 
meer gestructureerde metaalachtige oppervlakken. Iridescent Stainless 
Steel en Micaceous Iron Oxide zijn gemaakt met sterk reflecterende 
metaalpigmenten.  
GOLDEN Interference Acrylic Colors biedt een unieke ‘flip’ wanneer 
ze bekeken wordt vanuit verschillende richtingen. Kleuren wijzigen tussen 
heldere opaalachtige kleuren en hun complementaire kleur. Op een witte 
of lichtere ondergrond is de interferentiekleur subtieler en de ‘flip’ meer 
zichtbaar.Toegepast op een zwarte of donkere ondergrond komt de 
interferentiekleur meer tot zijn recht en is het ‘flip’ effect minder boeiend. Een 
zeer kleine hoeveelheid zwart mengen met interferentiekleuren zorgt voor 
diepere opalescente effecten. Combineer interferentiekleuren met GOLDEN 
Gels (Gloss) en GOLDEN Fluid acryl kleuren voor een eindeloze variëteit 
aan kleuren en effecten.

GOLDEN SPECIALTY  
ACRYLIC COLORS









GOLDEN Gessos en Grounds bieden kunstenaars een aantal manieren aan om 
ondergronden, substraten voor te bereiden voor acrylverf of andere media zoals olie, 
houtskool, pastels, aquarel en ink-jet printen.
Gesso (3550) en Black Gesso (3560) zijn kant-en-klare vloeibare gronden 
ontwikkeld voor gebruik op alle gangbare schilderoppervlakken. Ze zijn flexibel en 
kunnen worden toegepast in dunne lagen om te voldoen aan een verscheidenheid 
van gestructureerde oppervlakken.
Sandable Hard Gesso (3551) is een acrylaat met een aanzienlijke hoeveelheid 
titaandioxide, calciumcarbonaat en talk om een gemakkelijk geschuurd, glad en 
gelijkmatig oppervlak te creëren.
Absorbent Ground (3555) is een vloeibaar acryl medium dat tot een poreus, 
papierachtige ondergrond opdroogt. Toegepast over met gesso behandelde canvas, is 
het een ideale basis voor ruwe canvasachtige vlekken of aquareltechnieken. Lichtecht, 
permanent en flexibel.
Acrylic Ground for Pastels (3640) wordt gebruikt om canvas of andere dragers 
te prepareren voor pastels. Het verschaft een tand die vergeleken kan worden met 
papier voor pastels en krijt. Om de tand te verhogen kan er GOLDEN Fine of Coarse 
Pumice Gel toegevoegd worden. Voor gekleurde gronden kan het product gemengd 
worden met GOLDEN acrylverf.

GOLDEN GESSOS  
& GROUNDS





Self Leveling Clear Gel

Clear Tar Gel

Soft Gel

Regular Gel

Heavy Gel

Extra Heavy Gel

Ex. Heavy Gel/Mold. Paste

High Solid Gel

GOLDEN Gels and Molding Pastes bieden een waaier 
variaties in consistentie aan, van gietbaar tot modeleerbaar 
en met verschillende niveaus van afwerking en transparantie. 
Experimenteren wordt aanbevolen. Ze kunnen worden 
gebruikt voor glacis, om de verf aan te lengen, structuur te 
creëren of glans aan te passen en ze werken ook perfect 
als lijm voor collagetechnieken. Pastes bieden een waaier 
van texturen en eigenschappen als ze gemengd worden 
met verf en kunnen ook dienen als grond voor verschillende 
technieken.

GOLDEN GELS  
& PASTES

Self Leveling Clear Gel (3001) is 
de dunste gel en is ontworpen om 
een egale film te produceren met 
een uitstekende helderheid. Met 
een flexibele, hoogglanzende film 
als resultaat verhoogt deze gel ook 
de nivellerende kwaliteit van andere 
producten.
Clear Tar Gel (3330) is een 
kleurloze gel met een draderig, 
teerachtig karakter. Clear Tar Gel 
is handig voor het genereren van 
fijne gedetailleerde lijnen door  te 
“druppelen” over het oppervlak, 
omdat het onafgebroken van 
paletmessen of andere hulpmiddelen 
afstroomt.Vermengt zich goed met 
andere acrylproducten.
Soft Gels (3010 Gloss / 3013 
Matte / 3017 Semi-Gloss) zijn 
dunner dan GOLDEN Heavy Body 

acrylverf. Wanneer ze gemengd 
worden met kleine hoeveelheden 
verf, produceren ze briljante glacis. 
Soft Gels kunnen als basis worden 
gebruikt voor nat-in-nat mengen van 
kleuren en als lijm voor collage. 
Regular Gels (3020 Gloss /  
3030 Matte / 3040 Semi-
Gloss) hebben dezelde viscositeit 
als Heavy Body acrylverf en zijn 
ideaal om verf aan te lengen en de 
transparantie bij te regelen zonder 
de consistentie aan te  tasten. Nuttig 
voor impasto effecten. 
Heavy Gels (3050 Gloss / 3060 
Matte / 3070 Semi-Gloss) zijn 
dikker dan de Heavy Body kleuren 
en kunnen met verf gemengd 
worden om het volume te verhogen. 
Uitstekend bij creëren van pieken. 
Extra Heavy Gels (3080 Gloss / 
3090 Matte / 3100 Semi-Gloss) 
zijn de dikste GOLDEN Gels en 
creëren dikkere structuren dan 
Heavy Gels. Werken uitstekend 
voor het creëren van pieken. 
Extra Heavy Gel / Molding Paste 
(3110) Een mix van deze twee 
geeft na droging een satijnachtige, 
semi-dekkende afwerking. Mengt 
goed met kleuren. Uitstekend voor 
het verhogen van de viscositeit en 
het creëren van structuren.
High Solid Gels (3120 Gloss /  
3130 Matte) zijn wat dikte betreft 
vergelijkbaar met Extra Heavy Gels. 



Clear Granular Gel

Pumice Gel

Glass Bead Gel

Fiber Paste

Crackle Paste

Molding Paste

Crackle Paste

Light Molding Paste

Coarse Molding Paste

Hard Molding Paste

Omdat ze minder water bevatten en meer vaste acrylstoffen, 
krimpen ze minder dan andere gels. High Solid Gels mengen 
goed met kleuren en behouden penseelstreken bij droging.

Clear Granular Gel (3215) is 
gemaakt van heldere korrelige vaste 
acrylstoffen, heeft een uitstekende 
helderheid en duurzaamheid. Clear 
Granular Gel heeft een grove korrel 
en droogt doorzichtig op, waardoor 
het kan gebruikt worden om verf aan 
te lengen en structuur toe te voegen 
zonder de kleuren aan te tasten.
Pumice Gels (3195 Fine / 3200 
Coarse / 3205 Extra Coarse) bieden 
zanderige texturen die als harde films 
opdrogen. Pumice Gels laten zich 
goed mengen met GOLDEN acrylverf. 
Fine Pumice Gel is  handig als 
ondergrond om op te tekenen. Coarse 
Pumice Gel en Extra Coarse Pumice 
Gel leiden tot grovere structuren met 
betonachtige afwerking.
Glass Bead Gel (3236) is gemaakt 
met echte glazen kralen, biedt een 
uniek visueel effect, vergelijkbaar met 
condensatie op koud glas. Dit effect 
verkrijg je best met een dunne laag 
op een licht gekleurde ondergrond, 
waardoor de glazen kralen oplichten.
Fiber Paste (3240) biedt een 
droge film met het uitzicht van ruw 
handgeschept papier. Door met een 
nat paletmes over het product heen te 
strijken, wordt  het oppervlak gladder. 
Droogt op in een gebroken witte en 
zeer absorberende film, ideaal voor 
wassingen met acryl.
Crackle Paste (3557) is een 
dik ondoorzichtig product dat bij 
droging diepe kloofachtige scheuren 
ontwikkelt. De diepte en de omvang 
van het scheurpatroon is afhankelijk 

van vele aspecten, met inbegrip 
de dikte van de toepassing en 
de omgevingsfactoren tijdens het 
droogproces. Films drogen tot een 
ondoorzichtige, matte laag met een 
absorberend oppervlak waarop 
latere lagen acrylverf en mediums 
kunnen worden toegepast.
Molding Paste (3570) droogt tot 
een harde, dekkende film. Hoewel 
nog steeds flexibel, toch stugger dan 
de Gels. Houdt stevige pieken voor 
zeer gestructureerde oppervlakken.
Light Molding Paste (3575)
reduceert spectaculair het gewicht 
van dikke acryllagen. Droogt op tot 
een dekkende matte film. Is zachter 
dan Molding Paste en uiterst flexibel. 
Light Molding Paste kan gebruikt 
worden voor het creëren van zeer 
gestructureerde oppervlakken.
Coarse Molding Paste (3572)
is een dik, warmwit medium dat in 
dunne lagen doorzichtig opdroogt. 
De pasta droogt tot een harde, 
stevige maar flexibele film met een 
tand als fijn schuurpapier. Eens 
droog biedt Coarse Molding Paste 
een geschikte ondergrond voor 
zowel tekenen als schilderen.
Hard Molding Paste (3571) zorgt 
voor de hardste dekkende matte 
laag. Mengt goed met GOLDEN 
acrylverf. Hard Molding Paste 
is handig voor het creëren van 
een sterke, duurzame afwerking 
voor gladde of gestructureerde 
oppervlakken. In de gedroogde film 
kan met de hand of met elektrisch 
materiaal worden gesneden of 
gegraveerd.



GOLDEN Mediums en Additives bieden kunstenaars 
oneindige controle over acrylverf. Gebruik mediums om 
de transparantie, de viscositeit en de glans te manipuleren. 
Gebruik additieven om het verfproces te sturen.

Polymer Medium (Gloss) 
(3510) is een vloeibaar medium 
voor algemene doeleinden. Het kan 
gebruikt worden voor het creëren 
van glacis, het aanlengen van 
verf, het verhogen van glans en 
transparantie en het verbeteren van 
de film integriteit. Voelt olieachtig 
aan en is harsachtig van aard. 
Bevordert de vloei en nivellering.
Fluid Matte Medium (3520) is 
geschikt om verf aan te lengen, de 

glans te verminderen en de film integriteit te verhogen. 
Vooral nuttig om de glans van GOLDEN Fluid Acrylics 
te verminderen zonder de consistentie te beïnvloeden.
Matte Medium (3530) is een gietbaar medium voor 
algemeen gebruik. Het kan gebruikt worden om de 
verf aan te lengen, de glans te verminderen en de film 
integriteit te verhogen. Het kan ook gebruikt worden als 
vrijwel heldere primer (transparante gesso).
Super Loaded Matte Medium (3531) is nuttig 
voor het verminderen van de glans. Het hoge niveau 
van matmakende middelen verlaagt de glans van een 
ander product met een minimale toevoeging, waardoor 
andere verfkenmerken nauwelijks aangetast worden. 
Altijd mengen met acrylverf of mediums.
Airbrush Medium (3535) werd ontwikkeld 
om GOLDEN Fluid Acrylics te verdunnen voor 
airbrushtechnieken, en effectieve verstopping en 
ophoping op naaldpunten tijdens het spuiten te 
verminderen. Dit mengsel wordt aanbevolen voor het 
spuiten op kleding. Airbrush Medium kan ook gebruikt 
worden om andere GOLDEN acrylproducten te 

verdunnen voor airbrushtechnieken, zoals Iridescent / 
Interference Acrylics en Gesso. Let op: Airbrush Medium 
is NIET ontworpen om te mengen met Airbrush Colors 
(Gebruik Airbrush Transparant Extender met Airbrush 
Kleuren).
Airbrush Transparant Extender (3537) is 
ontworpen om de transparantie en film hardheid van 
Airbrush Kleuren te verhogen. Meng met GOLDEN 
Airbrush Kleuren in elke gewenste verhouding voor 
nauwkeurige controle van de transparantie.
Acrylic Glazing Liquid (3720 Gloss / 3721 Satin) 
is een medium om met GOLDEN acrylverf te mengen 
en glacis te creëren voor toepassingen op binnenmuren 
of meubelen. Acrylic Glazing Liquid’s langere droogtijd 
laat voldoende werktijd toe voor een breed scala van 
glacis- en trompe-l’oeil technieken waar normaal olieverf 
voor gebruikt wordt. Het is eveneens een uitstekend 
mengmedium voor toepassingen in de beeldende kunst. 
Verkrijgbaar in Gloss en Satin.
Silkscreen Medium (3690) is een watergedragen 
systeem, ontworpen voor het mengen met GOLDEN 
acrylverf voor zeefdruk toepassingen. Het verhoogt de 
arbeidstijd en vertraagt het drogen van de verf in de 
zeef. Let op: Silkscreen Medium is NIET ontworpen voor 
toepassingen op kleding.
Retarder (3580) is een additief dat gebruikt wordt om 
de open (droog) tijd van acryl verf te verlengen. Nuttig 
voor nat-in-nat techniek en de velvorming van de verf op 
het palet te verminderen. 
Acrylic Flow Release (3590) is een additief dat 
wordt gebruikt om de oppervlaktespanning van het water 
in de acrylemulsie te breken, waardoor de gladheid en de 
vloei van de verf verbeteren.Effectief voor het bereiken 
van rijke kleurvlekken op een poreus oppervlak. Niet 
voor gebruik door kinderen.

GOLDEN MEDIUMS  
& ADDITIVES



GAC 100 – Acrylpolymeer 
voor algemeen gebruik 
(3910) is ideaal als afdichtmiddel 
voor de bescherming tegen door 
drager veroorzaakte verkleuringen 
(Support Induced Discoloration 
of kortweg SID), een toestand 
waarbij onzuiverheden in een 
ongeprepareerde drager, door 
acrylverf opgezogen worden tijdens 
het droogproces. GAC is ook nuttig 

voor het verdunnen en aanlengen van de kleuren, het 
verhogen van de flexibiliteit en film integriteit, lijmen 
van textiel en afdichten van hout. GAC 100 bevochtigt 
vaste stoffen, zoals pigmenten, makkelijker dan andere 
polymeren waardoor ze zeer nuttig zijn voor kunstenaars 
die hun eigen verf wil ontwikkelen.
GAC 200 – Bevordert Hechting / Film Hardheid 
(3920) is de moeilijkste en minst flexibele polymeer. 
Ideaal om te mengen met acrylverf om de film hardheid 
te verhogen en de kleverigheid van de droge film te 
verminderen. Meng met acrylverf om de hechting op 
niet-poreuze ondergronden te verhogen. Op sommige 
oppervlakken zoals glas en geglazuurde tegels is een 
permanente hechting echter niet mogelijk. Droogt tot een 
heldere hoogglanzende afwerking. GOLDEN GAC 200 
wordt niet aanbevolen op flexibele dragers.
GAC 400 – Verhardt Textiel / Vezels (3940) 
verhardt natuurlijke vezels. Vezels verzadigd met 
GAC 400, of GAC 400 gemengd met kleur, drogen 
tot een harde film. Handig voor het verstevigen van 

ongeprepareerd doek en het vormgeven van textiel.
GAC 500 – Verlengt de Fluid Acrylics (3950) 
heeft een unieke balans tussen film hardheid en 
flexibiliteit, verbetert nivellering, verhoogt de weerstand 
tegen bederf en vermindert de kleverigheid van de droge 
verflaag. GAC 500 is vooral nuttig voor het aanlengen 
van Fluid acrylkleuren met minimale aantasting van 
karaktereigenschappen. Kan gemengd worden met 
Airbrush Transparant Extender om een sneldrogende 
spuitbare isolatielaag te creëren.
GAC 700 – Helder Afdichting Polymeer (3970) 
verhoogt helderheid en transparantie van de film en 
minimaliseert krimpen. GAC 700 is handig voor het 
afdichten van poreuze materialen.
GAC 800 – Vermindert Scheurvorming (3980) 
vermindert scheurvorming in plassen en stromen en 
andere dunne toepassingen van gietbare verf. Als 
gegoten verftoepassingen drogen kunnen ze gaan 
“craqueleren”, een krimpscheur creëren dwars over het 
oppervlak. Het toevoegen van GAC 800 aan de verf 
bevordert het drogen in een gladde, gelijkmatige film, 
met een mooie glans en goede flexibiliteit, maar matige 
helderheid. GAC 800 is ook nuttig voor het verbeteren 
van de hechting op kalkachtige ondergronden. 
GAC 900 - Textiel Medium (3990) biedt, op de juiste 
manier met warmte gefixeerd, een zeer zachte hand- en 
machine wasbare stabiliteit. Meng met Airbrush kleuren 
voor “tie-dye” effecten, of combineer met GOLDEN 
Heavy Body, Matte of Fluid Acrylics voor schilder- of 
zeefdruk toepassingen. 

GOLDEN SPECIAL PURPOSE  
ACRYLIC POLYMERS

Boven links naar rechts: GAC 200 voor betere hechting op glas, GAC 900 fixeren op textiel met warmte, GAC 100 and puur pigment, 
GAC 700 die doek afdicht.



Polymer Varnish with 
UVLS (7710 Gloss / 7715 
Satin / 7720 Matte) is een 
watergedragen acrylpolymeer 
vernis die een beschermende, 
flexibele en stofbestendige 
laag over de verf heen vormt. 
Verwijderbaar met ammoniak. 
Enkel voor gebruik binnen. 
Verkrijgbaar in Gloss, Satin en 
Matte. Niet voor gebruik door 
kinderen.
MSA Varnish with UVLS 
(7730 Gloss / 7735 Satin 

/ 7740 Matte) is een solvent gedragen acrylhars 
vernis. MSA vernis vormt een stevige laag en 
is minder waterdoorlatend dan watergedragen 
acrylemulsie vernissen. MSA Varnish kan toegepast 
worden op oppervlakken geschilderd met acryl, 
olie en alkyd. De vernis reduceert vuil penetratie en 
oppervlaktebeschadiging door het produceren van een 
uiterst vlakke film met minder schuim en gaatjes. Na 
droging verwijderbaar met White Spirit. Geschikt voor 
zowel binnen- als buiten gebruik. Niet voor gebruik door 
kinderen.
Archival Aerosol Varnish MSA with UVLS (7731 
Gloss / 7736 Satin / 7741 Matte) vervaardigt op basis 

van een 100% solvent gedragen co-polymeer acrylhars. 
Afgeleid van de standaard GOLDEN MSA (w/UVLS) 
varnish waar een sneldrogende aceton en drijfgas 
aan toegevoegd word om een makkelijk verstuifbaar 
product te verkrijgen. Correct toegepast, creëert deze 
vernis een duurzame, gelijkmatige film. Bevat dezelfde 
eigenschappen als de GOLDEN MSA (w/UVLS) met dit 
verschil dat het een perfect helder uitzicht heeft in zowel 
natte als droge toestand. Verandert niet en blijft flexibel. 
De spuitbus is uitgerust met een regelbare spuitkop 
waardoor de vernis zeer nauwkeurig aangebracht kan 
worden. Verkrijgbaar in Gloss, Satin en Matte. In geval 
van restauratie kan de vernis verwijderd worden.
Gel Topcoat with UVLS (3746 Gloss / 3747 Semi-
Gloss) is een permanente toplaag van watergedragen 
acrylpolymeer. Nuttig voor het beschermen van prints, 
papier en andere materialen tegen de schadelijke 
effecten van ultraviolette straling. Niet bedoeld als 
commerciële toplaag voor artikelen met hoge slijtage 
waarden. Beschikbaar in Gloss en Semi-Gloss.
MSA (Mineral Spirit Acrylic) Solvent (7751) is het 
ideale oplosmiddel om GOLDEN  MSA vernis (moeten 
verdund worden voor gebruik) te verdunnen. MSA 
Solvent garandeert keer op keer een heldere, zuivere 
en gelijkmatige applicatie. MSA Solvent kan ook gebruikt 
worden om MSA vernissen later te verwijderen voor 
restauratie doeleinden.

GOLDEN VARNISH 
& TOPCOATS

Boven naar onder: GOLDEN Heavy Body Acrylics met 2 lagen Polymer Varnish with UVLS (Ultra Violet Light Stabilizers) Gloss en Matte.






