Gezondheid en veiligheid
Indien met zorg behandeld, zouden onze producten geen ernstige gevaren voor
de gezondheid mogen opleveren. Langdurig huidcontact en inslikken moeten
echter worden voorkomen.
Gebruik oplosmiddelen alleen in een goed geventileerde ruimte. Materialen
als met verf doordrenkte doeken en paletten moeten na gebruik
worden opgeborgen en weggegooid in een luchtdichte, oplosmiddel- en
vlambestendige container. Raadpleeg uw lokale afvalbeleid voor meer
informatie over het veilig afvoeren van afval.
Lees alstublieft de etiketten van de producten zorgvuldig door. Meer informatie
vindt u in onze catalogus of op de ‘Health and Safety’-pagina op onze website.
Alle producten zijn gelabeld volgens de geldende wetgeving en ACMIcertificering.

The art of oil paints

www.winsornewton.com

William Winsor

Henry Newton

De geschiedenis van Winsor & Newton

In 1832 bundelden William Winsor en Henry Newton hun
wetenschappelijke en artistieke kennis om kunstenaars
te voorzien van materialen in een ongeëvenaarde
kleurenkeuze en van ongekende helderheid en kwaliteit.
Vandaag de dag worden onze materialen ontwikkeld en gemaakt door een
team van moderne ‘kleurmeesters’ met een achtergrond in de chemie. Deze
specialisten ontwikkelen kleuren en materialen die hoogwaardige resultaten
bieden.
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De geschiedenis van olieverf
Olieverf wordt al sinds de 14e eeuw in verschillende
vormen gebruikt en is, dankzij de uitzonderlijke
veelzijdigheid en lange levensduur, altijd populair
gebleven. De beroemde Renaissance-schilderijen zouden
nooit mogelijk zijn geweest zonder de kwaliteiten van
olieverf.

Het bekendste voorbeeld is misschien wel de Mona Lisa van Leonardo Da
Vinci, geschilderd met olieverf op populierenhout. Da Vinci was een meester
in het schilderen met olieverf en dit werk wordt algemeen beschouwd als zijn
meesterstuk.
Hoe romantisch de geschiedenis van olieverf ook mag klinken, de kwaliteit
van de moderne verf overtreft zonder twijfel die van de olieverf van eeuwen,
generaties en zelfs slechts enkele decennia geleden. Olieverf is tegenwoordig
bij veel kunstenaars nog steeds favoriet. Nu hebben zij echter het voordeel van
de technologie, waardoor men kan vertrouwen op een gelijkmatige consistentie,
lichtechtheid en een lange levensduur.
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Wat is olieverf en waar wordt het van gemaakt?
Olieverf bestaat eenvoudigweg uit pigment en een bindmiddel. Het bindmiddel kapselt het
pigment in en beschermt het, terwijl het er tegelijkertijd voor zorgt dat aangrenzende deeltjes
aan elkaar kleven.
Lijnolie, een sterke en sneldrogende olie, is het meest gebruikte bindmiddel. Het gebruik
van een olie van hoge kwaliteit is essentieel, omdat het de laag is waar de kleuren doorheen
schijnen. Ook is het van belang dat de pigmentdeeltjes de juiste maat en vorm hebben, zodat
de kleur optimaal uitkomt.

Wat houdt het maalproces van Winsor & Newton in?
Het produceren van olieverf vereist een groot vakmanschap. Hierbij is kennis nodig over de
eigenschappen van de verschillende pigmenten en hoe deze het eindproduct beïnvloeden.
Elk pigment absorbeert olie op een verschillende manier. Dit maakt dat elke kleur zijn eigen
maalproces nodig heeft om een optimaal product te krijgen. Winsor & Newton kan bouwen
op bijna twee eeuwen ervaring en expertise om elke kleur precies zó samen te stellen dat
deze de kunstenaar het beste van dienst is.
In plaats van pigmentdeeltjes af te breken, wordt in het maalproces elk pigmentdeeltje
afzonderlijk bekleed met drogende olie zodat een gelijkmatige verspreiding van kleur
ontstaat. Dit is cruciaal, omdat slecht verspreide pigmentdeeltjes samenklonteren met een
lage kwaliteit verf als resultaat.
Moderne olieverf wordt gemaakt met behulp van een driewalsmolen, een efficiënte manier
om de optimale verhouding tussen pigment en bindmiddel te garanderen.
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Artists’ Oil Colour
De reeks Artists’ Oil Colour van Winsor & Newton biedt
het meest uitgebreide kleurenpalet met de hoogste
pigmentsterkte. Elke kleur is ontwikkeld volgens een
eigen formule die de natuurlijke eigenschappen van
het pigment versterkt. Over de hele wereld vertrouwen
kunstenaars op de kwaliteit en levensduur van onze
Artists’ Oil Colour.
Sinds 1832 maakt Winsor & Newton permanente alternatieven voor kleuren
die traditioneel een minder lange levensduur hebben, zonder daarbij afbreuk te
doen aan de zo gewaardeerde kenmerken. De permanentie van onze volledige
kleurenreeks is sindsdien onherkenbaar verbeterd; de meeste kleuren bezitten
nu de indrukwekkende classificatie AA of A.
We gebruiken alleen de puurste pigmenten, waardoor we de schoonste, meest
heldere kleuren en beste mengresultaten kunnen garanderen. Of u nu op zoek
bent naar een bepaalde kleur, opaciteit of droogtijd, u kunt erop vertrouwen dat
u keer op keer hetzelfde product krijgt.

Cadmium-Free
Our new Cadmium-Free Artist’s Oil Colour is developed by chemists in
partnership with artists. This innovative range is formulated to match the
vibrancy, opacity, lightfastness, and permanence of traditional cadmium colours
– so you no longer need to compromise when seeking an alternative.
Onze nieuwe Cadmium-Free Artists’ Oil Colour is ontwikkeld
in nauwe samenwerking met kunstenaars. Deze innovatieve
reeks is zo geformuleerd dat de kleuren de levendigheid,
opaciteit, lichtechtheid en permanentie van de traditionele
cadmiumkleuren evenaren. Wie op zoek is naar een
alternatief hoeft niet langer in te boeten op kwaliteit.

Cadmium-Free

We hebben 9 kleuren innovatieve cadmium vrije olieverf
toegevoegd, waardoor onze 37 ml reeks nu uit maar liefst
125 kleuren bestaat. Ontdek de levendige kleuren in het
spectrum van felgeel tot intens rood (en een spannend
levendig groen!) die dezelfde lichtechtheid, dekkracht en
briljantie hebben als de geliefde cadmiumkleuren. Alleen dan
zonder cadmium - voor een duurzamere keus.

Expert colour. Endless possibilities.
winsornewton.com
6

7

Winton Oil Colour
De reeks Winton Oil Colour biedt betrouwbare kwaliteit
voor een toegankelijke prijs. Deze reeks is daarom
ideaal voor beginnende kunstenaars die de basis van
de olieverftechniek willen leren. Waar mogelijk zijn in de
Winton- en Artists’-reeks dezelfde pigmenten gebruikt en
ook is het bindmiddel vergelijkbaar, zodat kleuren veilig met
elkaar gemengd kunnen worden.

Nieuwe Winton-kleuren
Met maar liefst 8 aansprekende nieuwe
kleuren is de keuze in het Wintonassortiment nu groter dan ooit.
We hebben 8 nieuwe kleuren toegevoegd. Hierdoor heb je
nu een nog ruimere keus bij het samenstellen van je palet.
Cadmium Scarlet Hue, Quinacridone Deep Pink, Phthalo
Yellow Green, Dioxazine Blue, Azo Yellow Green, Phthalo
Deep Green, Dark Verdigris en Azo Brown.

Expert colour. Endless possibilities.
winsornewton.com

8

9

Artisan Water Mixable Oil Paint
Artisan Water Mixable Oil Colour Oil is een olieverf,
waarbij de penselen kunnen worden schoongemaakt
met water en zeep, terwijl het dezelfde
verwerkingseigenschappen als traditionele olieverf
heeft.
De olie in deze verf is zodanig aangepast dat er geen oplosmiddel nodig
is, toch laat de verf zich net zo verwerken als traditionele olieverf en maakt
de serie geschikt voor alle olieverftechnieken.
Artisan is geliefd bij kunstacademies, gedeelde ateliers en kunstenaars
die gevoelig zijn voor oplosmiddelen. Schilderen met Artisan brengt minder
gevaren voor de gezondheid met zich mee. Bovendien kunnen penselen
gemakkelijk worden gereinigd met water en zeep.
Het enige verschil tussen Artisan Water Mixable Oil Colour en traditionele
olieverf is dat de lijnzaad- en saffloerolie in Artisan zodanig is aangepast
dat de verf gemengd en schoongemaakt kan worden met water. Voor
Artisan olieverf biedt Winsor & Newton een aparte reeks synthetische
Artisan penselen.

Watervermengbare
mediums
Speciaal voor Artisan hebben we een
unieke reeks verdunners, oliemediums
en vernissen ontwikkeld, zodat alle
traditionele olieverftechnieken óók
met Artisan kunnen worden
bereikt.
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Griffin Alkyd Oil Paint
Met Griffin Alkyd Fast Drying Oil Colour kunt u dezelfde
technieken toepassen als met traditionele olieverf,
maar dan in aanzienlijk minder tijd. Deze reeks is in
1976 door Winsor & Newton ontwikkeld, volgend op de
populariteit van sneldrogende acrylverf, waardoor ook bij
olieverfkunstenaars vraag ontstond naar sneldrogende
alternatieven.

Alle kleuren in de reeks hebben de permanentieklasse AA of A. Een waardevol
kenmerk van Griffin is dat de droogtijd van alle kleuren in het spectrum
gelijk zijn. De kleuren blijven 4 tot 8 uur te bewerken en zijn na 18 tot 24 uur
handdroog. Dat maakt deze verf ideaal om mee te nemen naar buiten of te
gebruiken als sneldrogende basislaag.
Alkyd wordt gemaakt van een natuurlijk verkregen plantaardige olie die door
middel van een chemische reactie wordt gepolymeriseerd. Het resultaat is
een harsachtig product dat, wanneer het met een geschikt oplosmiddel wordt
gemengd, veel van de eigenschappen van traditionele lijnolie krijgt.
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Oliën, Mediums, Vernissen en Oplosmiddelen
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Oliën
Linseed Oil (Lijnolie) is verkrijgbaar in diverse varianten;
elk met net iets andere eigenschappen.
Refined Linseed Oil (Geraffineerde lijnolie) is het meest populair. Het verbetert
de vloei, glans en transparantie terwijl het tegelijkertijd de droogtijd verlengt.
Coldpressed Linseed Oil (Koudgeperste lijnolie) droogt iets sneller dan
geraffineerde lijnolie en geeft bij sommige kleuren een iets betere vloei.
Standoil (Standolie) wordt aanbevolen voor glaceren en als algemene vervanger
voor geraffineerde lijnolie vanwege de bleke kleur en uitstekende gelijkmatige
vloei. Deze olie is dikker dan geraffinieerde en koudgeperste lijnolie en droogt
langzaam.
Thickened Linseed Oil (Verdikte Lijnolie) gedraagt zich als standolie maar
droogt sneller en is donkerder van kleur.
Drying Linseed Oil (Drogende lijnolie) droogt het meest snel van alle soorten
lijnolie en is de juiste keuze voor wie een relatief sneldrogende olie zoekt.

Papaver- en saffloeroliën
Drogende papaverolie wordt gemaakt van papaverzaad. Omdat de olie bestand
is tegen vergeling, is deze geschikt voor lichte en sommige witte kleuren. Deze
olie droogt iets sneller dan geraffineerde lijnolie, vermindert de consistentie en
versterkt de glans & transparantie.
Saffloerolie wordt gemaakt van saffloerzaden, is bleek van kleur en daardoor
geschikt om te mengen met witte kleuren. Saffloerolie droogt sneller dan
papaverolie.
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Mediums
Olieverfmediums zijn kant-en-klare mengsels
van lijnolie en oplosmiddel. Ze worden onder
andere gebruikt om de eigenschappen van
de verf aan te passen, te sterke verdunning
te voorkomen en de verflaag flexibel te
houden.

Artists’ Schildermedium is een algemeen medium en is ideaal voor glaceren en
het uit-oliën van verf.
Liquin is het meest populaire olieverfmedium. Het verbetert de vloei en
transparantie en is minder glanzend dan olie, terwijl het de droogtijd versnelt.
Oleopasto is het ideale medium voor dikkere verflagen. Het versnelt de
droogtijd en zorgt voor het behoud van een goed bindmiddelgehalte in gelaagde
impasto schilderijen. Na drogen ontstaat een matte finish.
Impasto is hetzelfde als Oleopasto, maar geeft na het drogen een iets
glanzende finish.
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Oplosmiddelen
Oplosmiddelen worden gebruikt om olieverf te verdunnen
en om penselen en paletten na het schilderen schoon
te maken. Voor alle soorten olieverf kunnen dezelfde
oplosmiddelen worden gebruikt, met uitzondering
van wateroplosbare olieverf. Zorg er altijd voor dat u
oplosmiddelen gebruikt van Artists’ kwaliteit, deze zijn als
enige geschikt voor schilderijen.

Distilled Turpentine (Terpentijn) wordt gemaakt van de hars van naaldbomen en
is het meest traditionele oplosmiddel.
Artists’ White Spirit (Terpentine) is een petroleumdestillaat. Het zorgt voor een
meer waterig mengsel en verdampt sneller.
Sansodor werkt als terpentijn, maar is geurarm en van alle oplosmiddelen het
minst gevaarlijk. Hierom wordt het op veel vooraanstaande kunstacademies
gebruikt, het is vaak het enige oplosmiddel dat in de ateliers is toegestaan.
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Vernissen

Tip

Breng de
vernislaag niet te
vroeg aan. Zelfs een dunne
laag olieverf moet minstens
6 maanden drogen voordat u
vernis kunt aanbrengen. De
meeste olieverfschilderijen
hebben een droogtijd van
minimaal een jaar.

Vernis wordt gebruikt om een beschermlaag aan te
brengen nadat het schilderij is voltooid en is verkrijgbaar
met een matte, glanzende of satijnen finish. Vernissen
op basis van oplosmiddelen zijn verwijderbaar, wat het
mogelijk maakt vernislagen in de toekomst te kunnen
verwijderen of te vervangen.

Dammar Varnish is een traditioneel vernis met een hoge glans.
Artists’ Gloss Varnish is een superieure kwaliteit vernis die bestand is tegen
UV-straling en met een hoogglanzende finish. Deze vernis is te verwijderen met
Artists’ White Spirit of Distilled Turpentine.
Artists’ Matt Varnish is een superieure kwaliteit vernis die bestand is tegen
UV-straling en geeft een matte finish. Deze vernis is tot wel 100 jaar na
aanbrengen te verwijderen met Artists’ White Spirit of Distilled Turpentine.
Retouching Varnish biedt een tijdelijke bescherming die aangebracht kan
worden op een handdroog schilderij en is overschilderbaar.
Satin Varnish is een superieure kwaliteit, UV-bestendige vernis met een zachte
glans.
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De informatie op het label
Winsor & Newton was in 1892 het eerste bedrijf dat de
eigenschappen van de verf op het label vermeldde, met
de gedachte om kunstenaars te voorzien van belangrijke
informatie omtrent permanentie en lichtechtheid.
AP Symbol

Kleurnaam
De naam die aan de kleur is gegeven, bijvoorbeeld
Permanent Alizarin Crimson.
Serie
Het serienummer van een kleur geeft een indicatie van de
prijs van de kleur en wordt voornamelijk bepaald door de
kostprijs van het pigment. Serie 1 is hierbij het minst duur
en Serie 5 het duurst.
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Permanentie
De permanentie-klasse van Winsor & Newton geeft
informatie over de lichtechtheid van de kleur én over de
chemische stabiliteit en stabiliteit van de verflaag.
De classificaties zijn:
AA Extreem permanent
A
Permanent
B
Redelijk permanent
Het label AP (Approved Product) betekent dat de verf
veilig is wanneer deze wordt gebruikt zoals het hoort. CL
(Cautionary Labelling) geeft aan dat de verf veilig is als
deze correct wordt gebruikt én de voorzorgsmaatregelen
in acht worden genomen. De AP- en CL-certificaten
worden verstrekt door het ACMI.

Lichtechtheid
De lichtechtheid van het pigment wordt aangeduid met de
ASTM-klasse. De afkorting staat voor ‘American Society
for Testing and Materials’, de organisatie die standaarden
heeft opgesteld voor de prestaties van kunstmaterialen,
waaronder de lichtechtheid. In dit systeem staat I voor
de hoogst mogelijke lichtvastheid. Zowel de klassen I als
II worden beschouwd als permanent voor gebruik door
kunstenaars.

Kleurindex
De kleurindex classificeert pigmenten op basis van hun
chemische samenstelling. Met deze informatie kunt u de
verwerkingseigenschappen van een specifiek pigment
onderzoeken. De kleurindex vindt u terug op alle kleuren
verf, met uitzondering van de cadmiumvrije kleuren.
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Kleurenkaart

Hierbij één van onze suggesties voor een goed starterspalet:

Een kunstenaar zal altijd zijn eigen perfecte kleurenpalet
samenstellen, dat uiteindelijk de basis zal vormen voor het
grootste deel van zijn werk. In elk palet kom je een rood,
een geel en een blauw tegen en in sommige paletten
zelfs meerdere varianten van één kleur.

Lemon Yellow

Cadmium-Free
Yellow

Cadmium-Free
Red

Permanent Alizarin
Crimson

Cerulean Blue

French
Ult ramarine

Droogsnelheden
Alle kleuren zijn in 2 tot 15 dagen handdroog, afhankelijk van de dikte van
de verf.
Dit maakt het mogelijk ook na enkele dagen nog correcties aan te brengen.
De reactie van de pigmenten als ze gemengd worden met olie zorgt voor
verschillende droogsnelheden. Elke kleur is zo geformuleerd dat deze een
optimale droogtijd heeft, wat helpt om problemen met langzaam drogende
onderlagen te voorkomen. Het Liquin-medium van Winsor & Newton is het
perfecte medium om de droogtijd van iedere soort olieverf te versnellen, de
droogtijd kan zo tot ongeveer 50% worden verkort.

Sneldrogende kleuren
(ongeveer 2 dagen)
Permanent Mauve (manganese)
Cobalt Blues
Prussian Blue
Raw Sienna
Umbers
Underpainting White
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Gemiddeld drogende kleuren
(ongeveer 5 dagen)
Winsor Blues and Greens
(phthalocyanines)
Burnt Sienna
Cobalt Violet and Greens
Ultramarine Blues
Mars colours
Sap Green
Permanent Alizarin Crimson
Ochres
Cadmiums
Lamp Black
Ivory Black

Langzaam drogende kleuren
(meer dan 5 dagen)
Winsor Yellows and Orange
(arylides)
Quinacridones
Alizarin Crimson
Titanium White
Zinc White

Yellow Ochre

Raw Umber

Titanium White
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Tips & technieken
Werken in lagen
Het principe van vet over mager: Als u olieverf aanbrengt in lagen, moet elke
opeenvolgende laag flexibeler zijn dan de laag eronder. Zo voorkomt u dat de
verf gaat scheuren of barsten, wat gebeurt als de toplaag sneller droogt dan
de onderliggende laag. Begin daarom met dunne lagen en voeg vervolgens bij
iedere volgende laag meer oliemedium toe.
Vermijden van te sterke verdunning
Als er te veel oplosmiddel wordt gebruikt, blijft er onvoldoende olie over om het
pigment te kunnen binden. Hierdoor ontstaat een matte of oneffen afwerking
en zal het schilderij gevoelig worden voor krassen en beschadigingen. U kunt
een te sterke verdunning voorkomen door naast oplosmiddelen ook mediums te
gebruiken.
Om te voorkomen dat de olie vergeelt, mag een schilderij niet worden gedroogd
in een constant donkere ruimte of een ruimte met een hoge luchtvochtigheid.
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Papier
Onze nieuwe reeks olieverfpapier is speciaal ontwikkeld
voor gebruik met olieverf.
Niet-absorberend, fijnkorrelig papier, voorzien van een canvasstructuur.
Direct klaar voor gebruik, ook voor het aanbrengen van dikkere verflagen.
Archiefkwaliteit en zuurvrij om vergeling te voorkomen.
Ideaal voor olieverf, oliepastel en andere zware verftoepassingen.
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Penselen
Van synthetische varianten op onze traditionele penselen
tot varkensharen penselen van de allerhoogste kwaliteit:
Winsor & Newton biedt 8 soorten speciale én universele
olieverfpenselen, geschikt voor gebruik met alle soorten olieverf.
Winton Hog Brushes
Een penseel van natuurlijk varkenshaar, speciaal ontwikkeld voor gebruik met Winton Oil Colour.
Artists’ Hog Brushes
Deze penselen van het allerbeste Chungking varkenshaar bieden u een ongeëvenaard hoog
prestatieniveau. Ze zijn gemaakt van de beste materialen en met de grootste ambachtelijke
precisie en bieden uitstekende veerkracht.
Monarch Brushes
Monarch penselen zijn samengesteld uit speciaal geselecteerde polyestervezels, die door de
speciale zetting op de steel de ideale ﬂexibiliteit bieden bij het werken met dikkere verf.

Artists’ Oil Synthetic Hog
Het nieuwe professionele penseel met
synthetische haren, dat schildert als een
penseel met natuurlijk varkenshaar.
•	Synthetische, gespleten haren met een superieur reservoir.
•	Ergonomisch gevormde, gewelfde steel voor een comfortabele,
gecontroleerde en gebalanceerde grip.
•	Makkelijk schoon te maken en behoudt zijn vorm zelfs na
intensief gebruik.
•	Stevige haren, ideaal voor het aanbrengen van dikkere
verflagen met diverse penseelstreken.

Azanta Black Brushes
Het Azanta Hog assortiment bestaat uit voordelige penselen die zijn gemaakt van echt
varkenshaar en die geschikt zijn voor olieverf.
Artisan Water Mixable Oil Colour Brushes
Deze duurzame, synthetische Artisan penselen zijn zo specifiek ontworpen dat ze “the best of
both worlds” in zich verenigen. Ze hebben alle kenmerken van varkensharen olieverfpenselen,
maar als ze in aanraking komen met water behouden ze hun veerkracht en vorm.
University Brushes
University is een assortiment penselen voor universeel gebruik, gemaakt van wit synthetisch
haar in een metalen bus op een rode steel.
Foundation Brushes
Deze penselen bieden een grote verscheidenheid aan haarvormen en afmetingen met een
uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding. Ze zijn speciaal voor beginners en hobbykunstenaars.

Uw penselen op de juiste manier reinigen
Wanneer penselen goed verzorgd worden, kunnen ze jarenlang meegaan. Het belangrijkste is
om ze na elke schildersessie schoon te maken.
•	Veeg met een doek de overtollige verf van de penselen. (Gooi oude doeken liefst op een veilige/milieuvriendelijke
manier weg.)
• Spoel het penseel in oplosmiddel (of in water als u watervermengbare olieverf gebruikt).
• Was het penseel met warm water en huishoudzeep en herhaal dit totdat er geen spoor van kleur meer zichtbaar is.
•	Breng de penseelpunt in vorm, droog het handvat en zet het penseel met de punt naar boven in een pot om te
drogen.
•	In plaats van oplosmiddel kunt u ook saffloerolie gebruiken om uw penselen te reinigen. De langzame droogtijd
maakt saffloerolie geschikt om penselen tijdelijk op te bergen, zodat u er later verder mee kunt werken.
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