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ÖLJYT, MAALAUSAINEET, OHENTEET 

Maalausaineet ovat käytännössä välttämättömiä jokaiselle, joka maalaa öljyväreillä. Ne tekevät öljyväristä pehmeää ja sulavaa ja 

antavat väreille hieman lisää loistavuutta, kiiltoa ja läpikuultavuutta. Erikoistarkoituksiin on saatavilla omat aineensa. Aineiden 

käyttäjän tulee kuitenkin tietää tarkoin mitä on tekemässä. Tästä ei tule vaikeuksia, jos tietää yksinkertaisen perusasian: maalaa aina 

rasvaista laihalle. Öljyvärien sideaine on pellava- tai safloriöljy tai molemmat. Kun valo ja lämpö pääsevät vaikuttamaan, se imee 

ilmasta happea ja kuivuu. Öljyvärikerros on kuiva noin vuoden kuluttua, mutta lopullinen kuivuminen jatkuu vielä muutamia vuosia. 

Koska maalaus, tai muun aineen käyttö vaikuttaa värikerroksen ominaisuuksiin pitkän kuivumisen aikana, tulee öljyvärimaalaus 

“rakentaa” oikein pitäen mielessä pysyvä perussääntö: rasvaista laihalle.  

 

Jos väriin lisätään tärpättiä tai lakkabensiiniä tulee siitä ohutta ja laihaa. Jos taas lisätään maalausainetta, joka on sideaine, tulee 

väristä rasvaisempaa. Jos laiha värikerros maalataan rasvaisen kerroksen päälle on olemassa suuri vaara, että kerros halkeilee eli 

siihen tulee hiushalkeamia, joita usein näkee vanhoissa töissä. Ensimmäinen kerros eli alusmaalaus tulee siis maalata väreillä, joita 

on ohennettu tärpätillä tai lakkabensiinillä. Seuraavaan kerrokseen käytetään maalausainetta tai ohutta maalausaineen ja öljyn seosta. 

 Näin voidaan maalata peräkkäisiä kerroksia, joista päällimmäinen on aina hieman rasvaisempi kuin alle jäävä. Tuloksena saadaan 

maalaus, joka ei halkeile ja on pitkäikäinen. 

 

ÖLJYT 

 

PUHDISTETTU PELLAVAÖLJY 

Raw purified linseed oil, 027 

Vaaleansävyistä, puhdistettua pellavaöljyä, joka on kylmäpuserrettu pellavansiemenistä. Ei sisällä kasviliimaa eikä muita 

epäpuhtauksia. Kuivuu hapettumalla, lisää värin kiiltoa ja pidentää kuivumisaikaa, ohentaa väriä ja hämärtää siveltimenjäljet. Öljyä 

tulisi käyttää vain ohennettuna ja erittäin säästeliäästi. Liian runsas öljyn käyttö aiheuttaa värifilmin rypistymisen ja selvän 

tummumisen. Pellavaöljyä ei pidä lisätä valkoisiin tai valkoisella taitettuihin väreihin eikä vaaleansinisiin, kuten taivaan- ja 

kobolttisininen, koska öljyn kellastuminen muuttaa väriä harmillisesti. Jos työtä säilytetään pimeässä, se kellastuu voimakkaasti, 

mutta kellastuminen häviä taas päivänvalossa. Ohennus: tärpätti tai lakkabensiini.  Pullokoot: 75 ml, 250 ml. 

 

VAALENNETTU PELLAVAÖLJY 

Bleached linseed oil, 025 

Samaa öljyä samoine ominaisuuksineen kuin puhdistettu pellavaöljy, mutta vaalennettua. Ohennus: tärpätti tai lakkabensiini. 

Pullokoot: 75 ml, 250 ml. 

 

KEITETTY PELLAVAÖLJY 

Boiled linseed oil, 026 

Samaa öljyä kuin puhdistettu pellavaöljy, mutta keitetty sikkatiivien kanssa. Sikkatiiveista johtuen öljy on ruskehtavaa ja korkea 

keittolämpö on aiheuttanut öljyn osittaisen polymeroitumisen. Tämä öljy lyhentää värin kuivumisaikaa ja lisää melkoisesti sen 

kiiltoa ja värifilmin kestävyyttä. Ohennus: tärpätti tai lakkabensiini. Pullokoot: 75 ml, 250 ml. 

 

STAND ÖLJY 

Stand oil, 031 

Stand-öljy on paksujuoksuista, sitkeää, kellertävähköä, polymeroitua pellavaöljyä, joka on valmistettu kuumentamalla pellavaöljyä 

erikoismenetelmällä 300 o:ssa noin 10 tunnin ajan. Näin saatu öljy kellastuu paljon vähemmän kuin puhdistettu pellavaöljy, mutta 

pidentää värin kuivusaikaa enemmän. Tekee väristä korkeakiiltoista ja värifilmistä joustavan ja kestävän; on rasvaisempaa kuin 

puhdistettu pellavaöljy, joten sitä ei tulisi käyttää maalauksen aluskerroksiin vaan ainoastaan lasuuri-pintakerrokseen. Väriin 

lisättynä siveltimenjäljet valuvat emalimaiseksi pinnaksi. Stand-öljyn käyttö on sen paksuuden ja sitkeyden takia melko hankalaa. 

Van Eyck-maalausainetta on sensijaan helpompi käyttää ja sillä on enemmän suotuisia ominaisuuksia. Ohennus: tärpätti tai 

lakkabensiini. Pullokoko: 75 ml. 

 

Varoitus: Lumput ja rievut, joissa on pellavaöljyä tai pellavaöljyä sisältävää väriä voivat itsesyttyä. Siksi ne tulisi aina pitää 

suljetussa peltipurkissa. 

 

PUHDISTETTU UNIKKOÖLJY 

Purfied poppy oil, 028 

Kirkasta, melkein väritöntä, käytännöllisesti katsoen kellastumatonta unikkoöljyä, joka on kylmäpuserrettu unikonsiemenistä. Ei 

sisällä kasviliimaa eikä muita epäpuhtauksia. Kuivuu hapettumalla, lisää väriin kiiltoa ja pidentää kuivumisaikaa enemmän kuin 

puhdistettu pellavaöljy, ohentaa väriä ja hämärtää siveltimenjäljet. Unikkoöljyvärifilmi ei ole aivan yhtä kestävä kuin pellavaöljy-

värifilmi, mutta se ei rypisty eikä kellastu juuri lainkaan. Talens käyttää öljyväreissäänn sideaineena yksinomaan unikkoöljyä 

valkoisissa ja valkoisella taitetuissa väreissä, sekä vaaleansinisessä kuten taivaan- ja kobolttisininen. Näin saadaan parempilaatuista 



väriä kuin käyttämällä pellavaöljyä, jota taas käytetään kaikissa muissa väreissä sen parempien värifilmiominaisuuksien takia. 

Ohennus: tärpätti tai lakkabensiini. Pullokoko: 75 ml. 

 

Huomautus: Niissä väreissä, joissa ei ole lainkaan pellavaöljyä, Talens käyttää unikkoöljyn lisäksi määrätyn %-osuuden 

kellastumatonta erikoisöljyä, joka aiheuttaa sen, että värifilmin kestävyys on vähintäin yhtä hyvä kuin pellavaöljy-värifilmin. 

 

 

MAALAUSAINEET 

 

REMBRANDT-MAALAUSAINE 

Rembrandt painting medium, 083 

Rembrandt-maalausaine on käytännöllisesti katsoen väritöntä, kirkasta, juoksevaa, ehdottomasti kellastumatonta ja tummumatonta 

nestettä. Se sisältää kasviöljyä, kestäviä synteettisiä hartseja ja hitaasti haihtuvia liuottimia. Aineen kuivuminen tapahtuu 

hapettumalla, eli liuottimien haihduttua kasviöljyt yhdessä hartsien kanssa yhtyvät ilman happeen ja muodostavat näin joustavan ja 

kestävän filmin. 

Rembrandt-maalausainetta käytetään öljyvärien ohentamiseen. Se lisää värin juoksevuutta ja kiiltoa, parantaa värin kiinnittymistä 

alla olevaan kerrokseen ja lisää värikerroksen kestävyyttä. Se ei vaikuta värien kuivumisaikaan ja sitä voi käyttäää työn kaikissa 

vaiheissa. Se säilyttää siveltimien hienoimmatkin jäljet ja ehkäisee värikerroksen halkeilemisen edellyttäen, että maalattaessa on 

noudatettu periaatetta “rasvaista laihalle”. Tulenarkaa!  Ohennus: tärpätti tai lakkabensiini. Pullokoot: 75 ml, 250 ml, 500 ml, 

litra. 

 

REMBRANDT-MAALAUSAINE, NOPEASTI KUIVUVA 

Rembrandt painting medium, quick-drying, 084 

Tämä aine on rinnastettavissa Rembrandt-maalausaineeseen 083 muutoin paitsi, että siihen on lisätty sikkatiiveja ja käytetty 

nopeasti haihtuvaa liuotinta. Aine on hyvin vaaleansävyistä, se lyhentää värien kuivumisaikaa ja sitä voi käyttää työn kaikissa 

vaiheissa. Tulenarkaa!  Ohennus: tärpätti tai lakkabensiini. Pullokoot: 75 ml, 250 ml, 500 ml, litra. 

 

VAN EYCK-MAALAUSAINE 

Van Eyck painting medium, 086 

Tämän aineen koostumus on pääpiirteissään sama kuin Rembrandt-maalausaineen 084. Se on kuitenkin jäykempää ja öljyisempää, 

joten väristä tulee jonkun verran tahmeaa. Aine kuivuu hapettumalla. Se lisää värin juoksevuutta ja kiiltoa, ei kellastu eikä tummu 

iän myötä, pysyy joustavana ja parantaa värikerroksen kestävyyttä. 

Van Eyck-maalausaine on tarkoitettu erikoisesti sellaisiin töihin, joissa siveltimenjäljet eivät ole toivottavia eli”sileisiin” 

maalauksiin. Samoin laseerauksiin, joissa väriä on ohennettu runsaalla maalausainemäärällä ja maalataan ohuita läpikuultavia 

värikerroksia. Tällöin siveltimenjäljet valuvat yhteen ja maalaus saa poikkeuksellisen syvyyden ja hehkun. Koska Van Eyck-

maalausaine sisältää runsaasti polymeroitua öljyä, sitä voi käyttää vain työn loppuvaiheessa. Jos sitä käytetään maalauksen 

aluskerroksessa, jonka päälle maalataan ohut loppukerros, saattaa tähän ilmaantua säröilyä. Tulenarkaa!  Ohennus: tärpätti tai 

lakkabensiini. Pullokoot: 75 ml, 250 ml. 

 

VENETSIANTÄRPÄTTI 

Venetian turpentine, 019 

Sakea, vaaleankeltainen aine, joka on valmistettu lehtikuusen palsamista eli luonnonhartsista ja tärpätistä. Hartsien laaduissa on 

huomattavia eroja ja vain ehdottomasti kaikkein parhain laatu soveltuu taiteilijakäyttöön. Klassinen, hitaasti kuivuva maalausaine. 

Venetsiantärpättiä käytetään öljyvärien ohentamiseen; parantaa värin juoksevuutta, joka taas puolestaan aiheuttaa siveltimenjälkien 

hämärtymisen. Lisää kiiltoa ja pidentää kuivumisaikaa. Lisää värikerroksen joustavuutta ja antaa väreille enemmän syvyyttä ja 

lämpöä. Kellastuu hieman, koska on tehty luonnonhartsista. Soveltuu erinomaisesti laseeraamiseen samoin kuin Van Eyck-

maalausaine. Ainetta tulisi käyttää runsaammin vain viimeisessä värikerroksessa ja laseeratessa. Käytetään myös lisäaineena itse 

tehdyissä temperaemulsioissa.  Tulenarkaa!  Ohennus: tärpätti tai lakkabensiini. Pullokoot: 75 ml, 250 ml. 

 

GUASSIMAALAUSAINE 

Designers’ colour medium, 073 

Kiiltävä, kellertävänruskea, dekstriinipohjainen, vesiliukoinen aine, joka kuivuu nopeasti läpikuultavaksi. Liukenee veteen 

kuivuttuaankin. Tätä maalausainetta käytetään silloin, kun guassiväreillä joudutaan maalaamaan liian voimakkaasti imevälle 

pinnalle. Tällainen pinta imee osan värin sideaineesta, jolloin itse väriin jää sideainetta liian vähän ja se voi pahimmassa tapauksessa 

hilseillä irti. Tämä voidaan ehkäistä lisäämällä väriin pieni määrä guassimaalausainetta, ei kuitenkaan liikaa, koska silloin väristä 

tulee kiiltävää ja läpikuultavaa. Testaa aineen määrä ensin koepalalle. Vaihtoehtoisesti voidaan liian imevä pinta sivellä ohuella 

kerroksella ainetta ennen lopullisen työn aloittamista. Värin ulkonäkö ei tällöin muutu.  Ohennus: vesi. Pullokoko: 75 ml. 

 

REMBRANDT-MAALAUSPASTA 

Rembrandt painting paste, 096 

Synteettistä hartseista, kasviöljyistä ja sakeutusaineista valmistettu väritön, läpikuultava, kellastumaton pasta, jonka kiinteys ja 

paksuus on sama kuin öljyvärin. Tämä pasta on erikoisesti valmistettu impasto- ja rakennemaalauksia varten, siis maalauksiin, joissa 

halutaan paksu värikerros ja maalauksiin, joissa työhön yhdistetään muita kuin väriä olevia materiaaleja. Pastaa tulee sekoittaa 

vähintään yksi osa yhteen väriosaan eli siis suhteessa 1:1. Tällöin maalattu kerros ei rypisty eikä halkeile. Pasta tekee värifilmin 

lujemmaksi, lyhentää tuntuvasti kuivumisaikaa ja vähentää hieman kiiltoa.  Ohennus: tärpätti tai lakkabensiini. Tuubikoko: 10 = 60 

ml. 



 

ALUSMAALAUSVALKOINEN 

Underpainting white, 101 

Valmistettu titaanivalkoisesta, hartseista ja kasviöljyistä. Hyvin taikina- ja pastamainen, peittävä, valkoinen öljyväri, joka kuivuu 

nopeasti hapen ja valon vaikutuksesta. Kellastuu ajan myötä vain hieman. Tarkoitettu erikoisesti kohomaalauksen eli reliefin 

ensimmäisen paksun aluskerroksen maalaamiseen, koska kohomaalaus pelkällä öljyvärillä ilman apumateriaalia on tuskin 

mahdollista ilman värin rypistymisriskiä. Alusmaalausvalkoisella sen sijaan voidaan ensimmäinen paksu värikerros maalata suoraan. 

Se kuivuu kosketuskuivaksi noin vuorokaudessa, jonka jälkeen työtä voidaan jatkaa käyttäen normaalisti taiteilijaöljyvärejä. Tätä 

valkoista voi myös sekoittaa itse väreihin, jolloin se lyhentää niiden kuivumisaikaa ja väreistä tulee pastellisävyisiä ja 

munankuorenkiiltoisia. Ohennus: tärpätti tai lakkabensiini. Tuubikoko: 11A = 150 ml. 

 

 

VERNISSAT 

 

Miksi öljyvärimaalaus vernissataan? 

Vernissa antaa värisävyille lisää syvyyttä, poistaa väripinnan erikiiltoiset kohdat, suojaa maalausta pölyltä, lialta ja ilmakehän 

haitallisilta vaikutuksilta. 

 

Millainen vernissa? 

Vernissoja on hyviä ja vähemmän hyviä. Talensin vernissat on valmistettu synteettisistä hartseista, jotka ovat syrjäyttäneet 

luonnonhartsit. Nämä synteettiset hartsit ovat akryyli- tai ketonihartseja ja soveltuvat erikoisen hyvin taiteilijakäyttöön. Talensin 

vernissat ovat värittömiä, täysin läpikuultavia, ne eivät kellastu eivätkä rusketu, eivät muodosta utua työn päälle, eivät halkeile vaan 

muodostavat joustavan kalvon. Ne eivät liuota värejä, kiinnittyvät hyvin, niitä on helppo levittää siveltimellä tai ruiskuttaa 

spraykannusta, niitä voidaan ohentaa ja ne voidaan tarpeen vaatiessa poistaa öljyvärityön pinnalla esim. restauroinnin yhteydessä. 

Rembrandt, Van Gogh- ja dammarvernissoja on sekä kiiltäviä että himmeitä. Näitä voidaan sekoittaa keskenään missä suhteessa 

tahansa halutun kiillon saamiseksi. Suhteen selvittämiseksi on hyvä suorittaa ensin testi koepalalle. 

 

Milloin ja miten vernissataan? 

Öljyvärityötä ei koskaan saisi vernissata taulu- eli loppuvernissalla ennen kuin se on täysin ja läpikotaisin kuiva, koska liian aikainen 

vernissaaminen saattaa vahingoittaa maalausta pahoinkin. (Retussivernissaa voi käyttää esivernissana ennen työn lopullista 

kuivumista.) On mahdotonta määritellä tarkoin milloin öljyvärityö on valmis vernissattavaksi tauluvernissalla, koska sen kuivuminen 

riippuu niin monesta seikasta. Yleisesti ottaen tämä kuitenkin vie aikaa vähintään vuoden, mutta kuivumisaika saattaa usein olla 

paljon pitempikin. 

Vernissaaminen suoritetaan huoneenlämpöisessä, kuivassa ja pölyttömässä tilassa. Itse työn ja vernissan tulee myös olla 

huoneenlämpöisiä. Jos työ on likainen, pyyhitään sen pinta varoen lakkabensiiniin kostutetulla kangaspalalla. Levitykseen käytetään 

kuivaa, litteää, leveää ja pehmeähköä harjassivellintä. Valittua vernissaa kaadetaan teevadille, jossa sitä voi myös ohentaa ja 

sekoittaa vastaavan himmeän vernissan kanssa. Siveltimeen otetaan sopiva määrä vernissaa ja levitetään vaakasuorassa olevalle 

maalaukselle pitkin, tasaisin, säännöllisin, ristikkäisin vedoin. Levittämisen tulisi tapahtua riittävän nopeasti ennen kuin liuotinaine 

haihtuu, sillä liian pitkäaikainen siveleminen jättää siveltimenjäljet näkyviin. Maalaukselle levitetään mieluummin 2-3 ohutta 

kerrosta, joiden annetaan välillä kuivua, kuin yksi paksu kerros. Usein yksi ohut kerros riittää. Älä hengitä suoraan työhön. 

Vernissatun työn annetaan kuivua vaakasuorassa noin vuorokauden. 

 

REMBRANDT-RETUSSIVERNISSA 

Rembrandt retouching varnish, 004 

 

Täysin haihtuvia liuottimia ja synteettistä hartsia. Hyvin ohutta ja nopeasti kuivuvaa vernissaa. 

 

Käyttö I: työtä maalatessa siihen voi ilmaantua himmeitä alueita siksi, että värissä oleva öljy on imeytynyt alla olevaan 

värikerrokseen. Jotta vältettäisiin värin halkeiluvaara, tulisi näihin kohtiin sivellä ohut kerros retussivernissaa, kun väri on 

kosketuskuiva. Vernissa palauttaa värin alkuperäisen syvyyden ja kiillon ja parantaa värin kiinnittymiskykyä. Kun vernissa on 

kosketuskuiva, voidaan työn maalaamista jatkaa. Soveltuu myös temperamaalausten välivernissaksi. 

 

Käyttö II: retussivernissaa voidaan käyttää myös työtä suojaavana, väliaikaisena esivernissana silloin, kun työ ei ole vielä täysin 

kuiva, eli se on alle vuoden vanha mutta kuitenkin vähintään kolmen kuukauden ikäinen. Kerroksen tulee olla ohut, sillä liian paksu 

kerros saattaa pehmittää alle jäävän värikerroksen. Ohut kerros ei estä värin lopullista kuivumista vaan ainoastaan hidastaa sitä. 

Vernissa antaa työlle pehmeän kiillon. Vernissakerros voidaan myöhemmin poistaa tai sen päälle levittää haluttu, lopullinen 

tauluvernissa, kun maalaus on vuoden kuluttua täysin kuiva. Tulenarkaa! Ohennus: lakkabensiini. Pullokoot: 75 ml, 250 ml, 500 ml, 

litra. Spray: 400 ml. 

 

REMBRANDT-TAULUVERNISSA, KIILTÄVÄ 

Rembrandt picture varnish, glossy, 002 

Tärpättiin liuotettua, synteettistä hartsia. Vernissa on väritöntä ja kirkasta kuin lasi, valoakestävää, kellastumatonta, lujaa ja 

joustavaa, ei “vanhene”, eikä muodosta sinistä utua työn pinnalle. Vernissalla saadaan tasainen kiilto, jonka voimakkuus riippuu 

kerroksen paksuudesta. Suojaa työtä ja hidastaa sen vanhenemisprosessia. Vernissa kuivuu liuotinaineen haihtuessa muutamassa 

tunnissa. Tarvittaessa, esim. restauroinnin yhteydessä, voidaan vernissakerros poistaa ohennusaineella vuosienkin kuluttua.  

Tulenarkaa!  Ohennus: tärpätti tai lakkabensiini. Pullokoot: 75 ml, 250 ml, 500 ml, litra. Spray: 400 ml. 



 

REMBRANDT-TAULUVERNISSA, HIMMEÄ 

Rembrandt picture varnish, mat, 003 

Tämä vernissa on koostumukseltaan ja ominaisuuksiltaan aivan samanlainen kuin kiiltävä Rembrandt-tauluvernissa paitsi, että 

siihen on lisätty himmennysaineeksi erikoisvahoja, josta johtuen vernissalla saadaan tasainen munankuoren  kiilto. 

Levittäminen: himmeän vernissan, niin tämän kuin muidenkin himmeiden vernissojen, levittäminen maalaukselle on hieman 

vaikeampaa kuin kiiltävän. Jotta saataisiin tasainen, kaunis, himmeä pinta tulee vernissa levittää nopeasti säännöllisin, 

yhdensuuntaisin, ei siis ristikkäisin, vedoin paksuhkoksi kerrokseksi. Levitettyä kerrosta ei tulisi sivellä kauan raitojen välttämiseksi 

vaan suorittaa levitys “yhdellä kertaa”. Toista kerrosta ei voi levittää, jos halutaan hyvä lopputulos. Jos vernissa on pullossa hieman 

sameaa, johtuu tämä kylmyydestä ja pullo tulee tällöin panna lämpimään veteen kunnes vaha on uudelleen täysin liuonnut ja vernissa 

tullut kirkkaaksi. Spraykannu lämmitetään samalla tavalla.  Tulenarkaa!  Ohennus: tärpätti tai lakkabensiini. Pullokoot: 75 ml, 

250 ml, 500 ml, litra. Spray: 400 ml. 

 

DAMMARVERNISSA, KIILTÄVÄ 

Dammar varnish, glossy, 081 

Puista saatua luonnon-dammarhartsia liuotettu tärpättiin. Dammarhartsia on lukuisia eri laatuja, joista vain kaikkein puhtaimmat ja 

kirkkaimmat soveltuvat taiteilijavernissan valmistamiseen. Vaikkakin useat luonnonhartsit on nykyään korvattu luotettavammilla, 

synteettisillä hartseilla, on dammarvernissa edelleenkin taiteilijoiden arvostama ja käyttämä. Dammarvernissa on kirkasta, hieman 

kellertävää, työtä suojaavaa tauluvernissaa. Se kuivuu haihtumalla muutamassa tunnissa, mutta hieman hitaammin kuin Rembrandt- 

ja Van Gogh-tauluvernissat. Hidastaa öljymaalauksen vanhenemista, mutta sillä on taipumus kellastua ja se voi joskus muodostaa 

sinistä utua työn pinnalle. Vernissakerros saattaa vanhetessaan halkeilla. Kiilto riippuu kerroksen paksuudesta. Helppo poistaa 

ohenteella.  Tulenarkaa!  Ohennus: tärpätti tai lakkabensiini. Pullokoot: 75 ml, 250 ml. 

 

DAMMARVERNISSA, HIMMEÄ 

Dammar varnish, mat, 082 

Koostumukseltaan ja ominaisuuksiltaan samanlainen kuin kiiltävä dammarvenissa paitsi, että siihen on lisätty himmennysainetta. 

Ravista pulloa hyvin ennen käyttöä, jotta himmennysainehiukkaset sekoittuvat tasaisesti vernissaan. Levittäminen: katso himmeä 

Rembrandt-tauluvernissa 003.  Tulenarkaa!  Ohennus: tärpätti tai lakkabensiini. Pullokoot: 75 ml, 250 ml. 

 

 

Guassiväritöiden vernissaaminen 

Guassivärit ovat hyvin puhdassävyisiä, peittäviä ja himmeitä. Vernissat vähentävät värien peittovoimaa ja himmeyttä; värit 

tummuvat ja tulevat läpikuultavammiksi ja työstä tulee enemmän tai vähemmän kiiltävä. Seuraavat Talensin tuotteet soveltuvat 

oikein käytettynä guassitöiden vernissaamiseen ja suojaamiseen kosteudelta, lialta ja vahingoittumiselta; guassivernissat 074, 107; 

Van Gogh-tauluvernissat 005, 006; suojaspray 681 ja yleisfiksatiivi 016. Aineet on lueteltu kiiltävyysjärjestyksessä kiiltävimmästä 

himmeimpään. Himmeät vernissat antavat tietysti himmeän satiinipinnan. 

 

GUASSIVERNISSA, KIILTÄVÄ 

Designers’ colour varnish, glossy, 074 

Synteettistä hartsia on liuotettu lakkabensiiniin.  Tulenarkaa!  Ohennus: lakkabensiini. Pullokoot: 75 ml, 250 ml. 

 

GUASSIVERNISSA, HIMMEÄ 

Designers’ colour varnish, mat, 107 

Kuten kiiltävä, mutta sisältää himmennysainetta. Vaikuttaa tuskin lainkaan guassivärien himmeyteen, peittävyyteen tai värisävyihin.  

Tulenarkaa!  Ohennus: lakkabensiini. Pullokoko: 75 ml. 

 

AKVARELLIVERNISSA, HIMMEÄ 

Watercolour varnish, mat, 050 

Synteettistä hartsia on liuotettu lakkabensiiniin. Vernissakerros on himmeä, väritön, joustava ja vettähylkivä. Suojaa piirroksia ja 

maalauksia kosteudelta ja lialta. Vernissa on ohutjuoksuista, se ei muuta akvarellivärien himmeää luonnetta eikä niiden värisävyjä. 

Ohentamaton vernissa ei tunkeudu normaalisti paperiin.  Tulenarkaa!  Ohennus: lakkabensiini. Pullokoot: 75 ml, 250 ml. 

 

 

ÖLJYPASTELLIVERNISSA 

Varnish for oil pastels, 060 

Synteettisen hartsin, lisäaineiden ja veden dispersio. Pullossa maidonvalkoista mutta kuivuu värittömäksi, läpikuultavaksi ja 

kirkkaaksi kalvoksi. Öljypastellityön pinta on jossain määrin arka, jonka takia se tulisi vernissata. Vernissattu työ ei tahraa ja on 

vettäkestävä. Liuotinainetta sisältävät vernissat eivät sovellu öljypastellitöihin. Kuivuu noin tunnissa. Ohennus: vesi. Pullokoko: 75 

ml. 

 

 

 

 

 

 

 



OHENTEET 

 

TÄRPÄTTI 

Turpentine recified, 032 

Tämä Talensin ranskalainen tärpätti on puhdistettu, hyvin kirkas, kevyt ja täysin haihtuva öljy, jota saadaan tislaamalla määrättyjen 

mäntypuiden hartsimaista palsamia. Se on erinomainen öljyvärien, erilaisten maalausaineiden ja vernissojen ohennus- ja liuotinaine 

sekä siveltimien ja välineiden puhdistusaine. Öljyväreihin lisättynä sitä tulisi käyttää vain ensimmäiseen värikerrokseen. Jos sitä 

käytetään ylempiin kerroksiin, se tekee kerroksesta liian ohuen ja voi lisätä värin halkeiluvaaraa. Tärpätti ohentaa öljyväriä, tekee 

siitä laihempaa ja himmeää, helpommin alustaan kiinnittyvää ja häivyttää siveltimenjäljet. Tärpättiä tulee säilyttää suljetussa 

pullossa ja mieluiten pimeässä, jottei se hartsiutuisi.  Tulenarkaa!  Pullokoot: 75 ml, 250 ml, 500 ml, litra. 

 

 

LAKKABENSIINI 

White spirit, 090 

Tällä aineella, joka on maaöljyn eräs tisle, on useampia eri nimiä; lakkabensiini, mineraalitärpätti, White spirit, Varsol, Essence de 

petrole jne. Periaatteessa kaikki nämä nimet tarkoittavat samaa ainetta, mutta laatuerot ovat huomattavia. Käytetään kuten tärpättiä; 

haihtuu melkoisesti nopeammin kuin tärpätti. Ei tarvitse säilyttää pimeässä.  Tulenarkaa!  Pullokoot: 75 ml, 250 ml. 

 

 

 

SIKKATIIVIT 

 

Sikkatiiveja eli kuivikkeita lisätään joissain tapauksissa öljyväreihin niiden kuivumisajan lyhentämiseksi. Ne sisältävät pääasiassa 

metalliyhdisteitä kuten lyijyä, mangaania ja kobolttia. Sikkatiiveja tulisi aina käyttää sangen säästeliäästi. 

 

SIKKATIIVI COURTRAI, VAALEA 

Siccative Courtrai, pale, 030 

Väkevöity liuos, jossa on lyijy-yhdisteitä ja haihtuvaa liuotinainetta. Kirkas ja melkein väritön. Tarkoitettu erityisesti valkoisten ja 

kirkkaiden värien kuivumisajan lyhentämiseen. Voidaan lisätä väriin enintään 1-2 %, koska muutoin värifilmistä tulee hauras.  

Tulenarkaa!   Ohennus: lakkabensiini. Pullokoko: 75 ml. 

 

SIKKATIIVI HARLEM, TUMMA 

Siccative Harlem, deep, 085 

Hieman kellertävänruskeaa, kirkasta liuosta, joka sisältää lyijy- ja mangaaniyhdisteitä liuotettuna hartsin, öljyn ja lakkabensiinin 

seokseen. Voidaan lisätä väriin enintään 5-10 % värin määrästä.  Tulenarkaa!  Ohennus: lakkabensiini. 

Pullokoko: 75 ml. 

 

 

 

AKRYYLIAINEET 

 

Kaikkien akryyliaineiden kuten akryylivärienkin perusosa on synteettinen akryylihartsidispersio. Se kehitettiin USA:ssa ja tuli siellä 

markkinoille 1963, Euroopassa Talens esitteli omat Rembrandt-akryylivärinsä 1965. Tämä sideaine on osoittautunut erinomaiseksi 

ja luotettavaksi taiteilijakäytössä, koska se on läpikuultavaa, ei kellastu eikä vanhene, se kestää mainiosti valoa, pysyy joustavana, 

kuivuu nopeasti ja tarttuu lujasti kaikkiin öljyttömiin ja rasvattomiin pintoihin. 

 

 

REMBRANDT AKRYYLIMAALAUSAINE, KIILTÄVÄ 

Rembrandt acrylic medium, glossy, 012 

Akryylihartsin ja veden dispersio. Kemiallisesti sama aine, jota käytetään akryylivärien sideaineena. Maidonvalkoinen, 

ohutjuoksuinen, värittömäksi, vettäkestäväksi, läpikuultavaksi ja joustavaksi kuivuva akryylivärien ohennusaine. Väreihin 

sekoitettuna lisää hieman niiden kiiltoa ja läpikuultavuutta. Kuivuu veden haihtuessa eikä vaikuta värien kuivumisaikaan. Voidaan 

yleensä käyttää rajoituksetta. Esimerkiksi lasuureja maalattaessa lisätään yhteen osaan väriä neljä osaa maalausainetta (1:4). 

Päinvastoin kuin värejä vedellä ohennettaessa värikerros pysyy kiinteänä eivätkä värit himmene. Voidaan levittää myös 

värikerrosten väliin antamaan työlle lisää syvyyttä. Ohennus: vesi. Pullokoot: 75 ml, 250 ml, 500 ml, litra. 

 

REMBRANDT AKRYYLIMAALAUSAINE, HIMMEÄ 

Rembrandt acrylic medium, mat, 117 

Samanlainen kuin kiiltävä Rembrandt-akryylimaalausaine, mutta himmeä. Lisättäessä akryyliväreihin vähentää niiden kiiltoa. 

Ohennus: vesi. Pullokoot: 75 ml, 250 ml. 

 

REMBRANDT HIDASTAJA 

Rembrandt retarder, 070 

Väritön ja läpikuultava, hitaasti haihtuvia ohenteita sisältävä neste. Apuaine, jota käytetään, kun halutaan hidastaa akryylivärien 

kuivumista esimerkiksi maalattaessa märkää märälle. Käytettävä säästeliäästi enintään 2-5 % värin määrästä, jolloin kuivumisaika 

pitenee noin 20 %. Liian suuri määrä vaikuttaa värifilmin muodostumiseen haitallisesti. Ohennus: vesi. Pullokoot: 75 ml, 250 ml. 



GEL MAALAUSPASTA 

Gel medium, 094, 095 

Akryylihartsin ja veden dispersio, johon on lisätty paksuntavia aineita. Maidonvalkoinen pasta, joka on kellastumaton ja kuivuu 

nopeasti värittömäksi ja läpikuultavaksi. Vähentää akryylivärien voimakkuutta, tekee värin hieman läpikuultavaksi ja hieman 

kiiltävämmäksi, ei muuta värien jäykkyyttä ja pidentää hieman kuivumisaikaa. Voidaan lisätä väriin rajoituksetta. Geliä voi käyttää 

myös liima-aineena kiinnittämään esim. paperille maalattu työ jäykkään alustaan. Ohennus: vesi. Tuubikoko: 10 = 60 ml. Purkki: 

750 ml. 

 

 

 

Akryylivärimaalausten vernissaaminen 

Akryyliväritöitä ei välttämättä tarvitse vernissata, koska ilman epäpuhtaudet eivät vaikuta värifilmiin, siinä ei ilmene 

vanhenemisoireita, eikä se tarvitse suojaavaa vernissakerrosta (päinvastoin kuin öljyvärimaalaus). Joskus työ kuitenkin halutaan 

vernissata esimerkiksi epätasaisesti kiiltävien kohtien poistamiseksi ja värien syvyyden lisäämiseksi. Vernissattu työ voidaan 

tarvittaessa puhdistaa kangaslapulla, joka on kostutettu vedessä, jossa on hieman tiskausainetta. Vernissakerros voidaan poistaa 

varovasti tärpätillä. 

 

REMBRANDT AKRYYLIVERNISSA, KIILTÄVÄ 

Rembrandt acrylic picture varnish, glossy, 114 

Lakkabensiiniin ym. liuotettua akryylihartsia. Korkealuokkainen tauluvernissa. Jos vernissan kiiltoa halutaan vähentää, sitä 

ohennetaan tai sekoitetaan himmeän kanssa.  Tulenarkaa!  Ohennus: tärpätti tai lakkabensiini. Pullokoot: 75 ml, 250 ml, 500 ml, 

litra. Spray: 400 ml. 

 

 

REMBRANDT AKRYYLIVERNISSA, HIMMEÄ 

Rembrandt acrylic picture varnish, mat, 115 

Koostumukseltaan ja ominaisuuksiltaan samanlainen kuin kiiltävä paitsi, että siihen on lisätty himmennysainehiukkasia. Nämä 

hiukkaset ovat kiinteitä, jonka takia pulloa on ennen käyttöä ravistettava perusteellisesti, jotta hiukkaset leviävät tasaisesti 

vernissaan. Antaa munankuorimaisen kiillon. Halutun kiillon saamiseksi voidaan sekoittaa kiiltävän kanssa missä suhteessa tahansa. 

Levittäminen: katso Rembrandt-tauluvernissa, himmeä, 003.  Tulenarkaa!  Ohennus: tärpätti ja lakkabensiini. Pullokoot: 75 ml, 

250 ml, 500 ml, litra. Spray: 400 ml. 

 

 

MUOVAILUPASTA 

Modeling paste, 500 

Valkoinen, pigmentoitu, synteettinen dispersio, johon on lisätty paksuntamisaineita. Kellastumaton, vettäkestävä, kittimäinen pasta, 

joka tarttuu lujasti karkeisiin, öljyttömiin pintoihin, kuivuu ohuena kerroksena noin tunnissa ja paksuna muutamassa tunnissa 

himmeäksi, kovaksi, halkeilemattomaksi ja peittäväksi kerrokseksi. Pasta on tarkoitettu erilaisten kohotöiden alusmaalaamiseen. 

Sopivia maalausalustoja ovat gesso-pohjusteinen kangas, pahvi, puu, betoni jne. Kankaalle maalattaessa olisi hyvä sekoittaa 

muovailupastaan puolet gel-maalauspastaa. Muovailupastakerroksesta tulee joustavampi, jos siihen sekoitetaan Rembrandt-

akryylimaalausainetta. Kuivuneelle pastapinnalle voidaan maalata akryyli-, öljy-, ja muilla väreillä ja pastaa voidaan sekoittaa myös 

itse akryyliväreihin. Ohennus: vesi. Purkki: 500 ml. 

 

 

FIKSATIIVIT 

 

Pastellityön fikseeraaminen 

Pastellityön fikseeraaminen on joskus välttämätöntä. Tästä aiheutuu kuitenkin haittoja, koska fiksatiivi voi vaikuttaa työn 

ulkonäköön kuten värien loistovoimaan, herkkyyteen ja peittokykyyn. Pastellivärihiukkaset imevät fiksatiivia, jolloin ne tulevat 

läpikuultavammiksi ja tummemmiksi ja työn viehättävyys voi vähentyä. Toisaalta fiksatiivi varmistaa pastellihiukkasten 

kiinnittymisen paperiin, estää tahraamisen ja suojaa työtä. Jos fiksatiivi on ensiluokkaista ja sitä käytetään mahdollisimman 

säästeliäästi ja oikealla tavalla, jäävät haitat pieniksi. 

Fiksatiivin oikea käyttö riippuu siitä miten työ tehdään. Jos se rakennetaan useasta paksuhkosta värikerroksesta, tulee ensimmäisten 

kerrosten väliin ruiskuttaa ohut välifiksatiivi. Tällöin ei ylintä kerrosta tarvitse fikseerata lainkaan. Tämä on paras tapa säilyttäää 

värien loistovoima ja pastellityölle tyypilllinen ulkonäkö. Jos taas halutaan fikseerata valmis työ, on tämän tapahduttava erittäin 

varovasti ja kevyesti siten, että ruiskutetaan 2-3 hyvin ohutta kerrosta eikä yhtä paksua. Kerrokset kuivuvat muutamassa minuutissa. 

Ruiskuttaminen suoritetaan tasaisesti koko työn pinnalle vasemmalta oikealle ja noin 30 cm etäisyydeltä.  

 

PASTELLIFIKSATIIVI 

Fiksative for pastel, 061 

Värittömiä hartseja on liuotettu perusteellisesti alkoholiin. Ohutjuoksuinen, väritön, kellastumaton, nopeasti kuivuva ja oikein 

käytettynä kiiltämätön aine. Levitetään fiksatiiviruiskulla.  Tulenarkaa!  Ohennus: etyylialkoholi 96 %. Pullokoot: 75 ml, 250 ml, 

500 ml, litra. 

 

 

 



HIILIFIKSATIIVI 

Fixative for charcoal and crayon, 063 

Värittömiä hartseja liuotettu alkoholiin. Tämä fiksatiivi sisältää paljon enemmän sideainetta kuin pastellifiksatiivi; muuten 

ominaisuudet ovat samat. Parantaa hiili-, liitu- ja grafiittihiukkasten kiinnittymistä paperiin. Käytettävä melko säästeliäästi. 

Levitetään fiksatiiviruiskulla.  Tulenarkaa!  Ohennus: etyylialkoholi 96 %, Pullokoot: 75 ml, 250 ml, 500 ml, litra. 

 

YLEISFIKSATIIVI 

Concentrated ficative, 016 

Värittömiä hartseja liuotettu alkoholiin. Käytetään pastelli-, hiili-, liitu- ja lyijykynäpiirrosten kiinnittämiseen ja suojaamiseen. 

Käytettävä säästeliäästi.  Tulenarkaa!  Spray: 150 ml, 400 ml. 

 

 

 

MUUT AINEET 

 

REMBRANDT KASEIINITERMPERA-SIDEAINE 

Rembrandt casein tempera binder, 103 

Kaseiinia ja lisäaineita on liuotettu veteen ja lisätty paksuntamis- ja himmennysaineita. Tällä erikoissideaineella voi jokainen itse 

valmistaa öljyväristä kaseiinitermperaväriä. Paletilla sekoitetaan voimakkaasti ja perinpohjaisesti keskenään yksi osa öljyväriä ja 

yksi osa sideainetta, siis suhteessa 1:1. Tuloksena saadaan munankuorenkiiltoista väriä, joka on vesiliukoista, mutta kuivuttuaan 

vettäkestävää. Mikäli halutaan akvarellimaista väriä, käytetään sideainetta kaksinkertainen määrä, suhde 1:2 ja ohennetaan saatu väri 

runsaalla vedellä. Kuivuneen väripinnan päälle voi maalata öljy- tai akryylivärillä. Itse tehty väri säilyy käyttökelpoisena 1 ½-2 

vuotta. Ohennus: vesi. Tuubikoko: 10 = 60 ml. 

 

TALENS SUOJASPRAY 

Talens protecting spray, 681 

Akryylihartsia liuotettu voimakkaasti haihtuvaan liuottimeen. Väritön, kirkas, kellastumaton; kuivuu muutamassa minuutissa 

vettäkestäväksi ja joustavaksi munankuorenkiiltoiseksi kalvoksi. Yksi ohut suihkekerros antaa fiksatiivimaisen tuloksen. Useammat 

kerrokset antavat “suljetun” ja kiiltävämmän tuloksen. Suojaa pinnan pölyltä, kosteudelta, rasvalta ja lialta sekä ehkäisee vaurioilta. 

Soveltuu erinomaisesti piirustusten, diatsokopioiden, reprokuvien, valokuvien, asiakirjojen, tussi-, guassiväri-, akryyliväri- ja 

vesiväritöiden suojaamiseen, samoinkuin puu-, metalli-, nahka- ym. esineiden suojaamiseen. Korvaamaton graafisille taiteilijoille ja 

askartelijoille. Säilyy parhaiten kylmässä.  Tulenarkaa!  Spray: 150 ml, 400 ml. 

 

HÄRÄNSAPPI 

Ox gall, 051 

Synteettinen, vesiliukoinen aine. Maalattaessa vesiliukoisilla väreillä, kuten akvarelli-, guassi-, tempera- tai akryyliväreillä, pinnalle, 

joka on jostain syystä, esim. rasvaisuuden takia, vettähylkivä aiheuttaen värin “helmeilyä” tulisi pinta käsitellä ennen maalaamista 

häränsapella. Pintaa hangataan huolellisesti häränsappeen kostutetulla vanutupolla tai kangaspalalla.  Tällöin pinnan vettähylkivyys 

katoaa ja väri leviää tasaisesti. Toinen mahdollisuus on lisätä muutama tippa häränsappea itse väriin huolellisesti sekoittaen. 

Käytettävä säästeliäästi. Pullokoot: 75 ml, 250 ml. 

 

NESTEMÄINEN PEITEKALVO 

Liquid masking film, 052 

1. Yleistä.  Talensin nestemäinen peitekalvo on juoksevaa ainetta, jolla verhotaan tilapäisesti vesiväritöiden ne kohdat, joihin värin 

ei haluta tarttuvan. Aine on valmistettu luonnonkumista ja se on väriltään neutraaliharmaata. Vaikkakin se näkyy akvarellityöllä ei se 

muuta työn yleistä värivaikutelmaa. Tämä aine soveltuu käytettäväksi myös tussin ja kaikkien vesiohenteisten värien, kuten: guassi-, 

retussi-, diaphoto-, Aerocolor- ja Martin’s-värien kanssa. 

2. Valmistelu.  Peitekalvo toimii parhaiten akvarellipaperilla.  Käytettäessä sitä muun tyyppisellä paperilla on viisasta ensin testata 

sen toimivuus, koska paperin kuiturakenne voi joskus aiheuttaa vaikeuksia kalvoa poistettaessa. Käytä aineen levittämiseen halpaa 

sivellintä, esim. Tempera-sarjat 15, 842, 1010, sillä kaikki nestemäiset peitekalvoaineet pilaavat vesivärisiveltimet. Ravista pulloa 

hyvin ennen käyttöä. 

3. Menettely.  Levitä nestettä märällä siveltimellä paperille. Paperin tai sille jo maalatun värin tulee olla kuiva ennen levittämistä. 

Peitettävä alue sivellään tasaisin ja “pinnallisin” vedoin, sillä ylenmääräinen paperin sively vaikuttaa sen rakenteeseen ja voi myös 

liuottaa alla olevan värin. Viivojen, kirjainten, numeroiden jne. peittämiseen voi käyttää vetopiirrintä tai tekstauskynänterää. 

Peitekalvo kuivuu sen paksuudesta ja paperityypistä riippuen noin 5-10 minuutissa. Kun se on kuiva, voi sen päälle maalata joko 

pitkin sen reunoja tai yli koko kalvon. Välineet tulee puhdistaa välittömästi käytön jälkeen saippualla ja vedellä. Pullo suljettava 

hyvin. 

4. Kalvon poistaminen.  Kuivunut kalvo voidaan poistaa hankaamalla sitä sormella tai stumpilla tai varovasti reunasta nostamalla. 

Kalvoa ei pidä jättää paikalleen pitemmäksi aikaa kuin on tarpeen. Peitetyt alueet voi paljastamisen jälkeen maalata. Ohennus: vesi. 

Pullokoko: 75 ml. 

 

 

 

 

 

 



SPRAYT 

 

Rembrandt-vernissoja, yleisfiksatiivia ja Talens-suojaspraytä on saatavilla spray- eli aerosoli- eli suihkepulloissa. Sprayn 

ehdottomana etuna on se, että siitä saa nopeasti ja vaivattomasti tasaisen ja halutun paksuisen kerroksen. Spraylla voi suihkuttaa 

paksulti tai peräkkäisiä ohuita kerroksia tarkkaillen koko ajan pinnan kiiltoa ja laatua. Kiillon määrää voi myös säädellä 

suihkuttamalla päällekkäin himmeää ja kiiltävää vernissaa, antaen alemman kerroksen välillä kuivahtaa. 

Ravista pulloa hyvin ennen käyttöä ja testaa sprayn toiminta ensin vaikka sanomalehtipaperille. Aseta työ vaakasuoraan asentoon ja 

katso, että se on puhdas ja pölytön. Suihkuta 30-40 cm etäisyydeltä ja 45o kulmassa pyyhkäisevin liikkein vaaka- ja pystysuoraan. 

Huolehdi tuuletuksesta, äläkä suihkuta avotulen lähellä sillä kaikki sprayt sisältävät tulenarkaa ainetta. Käännä pullo käytön jälkeen 

ylösalaisin ja paina lyhyesti, kunnes venttiilistä tulee vain kaasua. Jos suutin on tukkeutunut, irroita se ja liuota sitä muutama tunti 

lakkabensiinissä. Voit käyttää apuna myös neulaa. 

Talensin käyttämä spraypullojen ponnekaasu ei vaikuta ilmakehän otsoonikerrokseen. 

 

 

“LAPSIVARMA” PULLON SULKIJA 

 

Talensin pulloissa on niin kutsuttu “lapsivarma” sulkija. Kaikki Talensin aineet ja etiketit ovat EY:n (Euroopan Yhteisö) 

suositusten ja USA:n standardin mukaisia. 

PAKKAUSTEN VÄRIKOODIT 

 

Talensin pullojen, purkkien, tuubien ja spraypullojen etiketit on värikooditettu selvyyden vuoksi seuraavasti: 

- öljyt ja maalausaineet = vihreä etiketti 

- vernissat  = oranssi etiketti 

- retussivernissat = punavioletti etiketti 

- ohenteet  = keltainen etiketti 

- sikkatiivit  = sinivioletti etiketti 

- fiksatiivit  = vaaleansininen etiketti 

 

 

VALKOISET ÖLJYVÄRIT 

 

Riippuen kauppanimestä on olemassa vain kolmea perusvalkoista: 

 

Lyijyvalkoinen = lyijykarbonaattia 

Sinkkivalkoinen = sinkkioksidia 

Titaanivalkoinen = titaanidioksidia 

 

Näiden perusvalkoisten lisäksi on erilaisia sekoituksia, joissa on pyritty yhdistämään eri valkoisten parhaita ominaisuuksia ja täten 

näillä sekoituksilla on kullakin oma luonteensa. Perusvalkoiset eroavat ominaisuuksiltaan huomattavasti toisistaan, joten taiteilija 

joutuu valitsemaan sen laadun, joka parhaiten täyttää hänen persoonalliset vaatimuksensa. 

 

 

LYIJYVALKOINEN 

Flake white, 101 

Vanhin tunnettu valkoinen. Sangen hyvin peittävä valkoinen, joka kuitenkin muuttuu vuosien mittaan hieman läpikuultavammaksi, 

joten sen alla olevat värikerrokset saattavat kuultaa läpi. Omaa erittäin suuren tarttumiskyvyn muodostaen joustavan värikalvon. 

Kuivuu nopeammin kuin muuta valkoiset. On taipumus kellastua jonkun verran ajan mittaan ja tummua rikkipitoisessa ilmastossa. 

Myrkyllistä joutuessaan suuhun. 

 

SINKKIVALKOINEN 

Zinc white, 104 

Kehitetty 1800-luvulla. Omaa puhtaimman valkoisen sävyn ja huomattavan loistovoiman, ollen täten parhaimmillaan 

sekoitusvalkoisena toisten värien kanssa, jolloin väreistä tulee raikkaampia ja elävämpiä kuin muita valkoisia käytettäessä. 

Hienoisesta sinertävyydestä johtuen sinkkivalkoinen vaikuttaa sävyltään kylmemmältä kuin muut valkoiset. Vähiten peittävä 

valkoinen, jonka muodostama värikalvo on hieman vähemmän joustava kuin lyijyvalkoisen. Kellastumaton, ei arka ilmastollisille 

vaikutuksille. 

 

TITAANIVALKOINEN 

Titanium white, 105 

Teollinen valmistus aloitettu vasta 1920-luvulla. Peittävin kaikista valkoisista. Kellastumaton, ei arka ilmastollisille vaikutuksille. 

 

PERMANENTTIVALKOINEN 

Permanent white, 115 

Sinkki- ja titaanivalkoisen sekoitus, ,johon on lisätyy muutamia erikoisaineita. Tämän valkoisen ominaisuudet ovat paremmat kuin 

tavallisen sekavalkoisen. Sen peittokyky on melkein yhtä hyvä kuin titaanivalkoisen ja värien taitto-ominaisuus jokseenkin sama 

kuin sinkkivalkoisen. Se on siis hyvä sekoitusvalkoinen. Kellastumaton, ei arka ilmastollisille vaikutuksille. 



 

SEKAVALKOINEN 

Mixed white, 103 

Titaanivalkoisen ja sinkkivalkoisen sekoitus. Tässä sekoituksessa on pyritty yhdistämään molempien valkoisten parhaat 

ominaisuudet, eli titaanivalkoisen mainio peittokyky ja sinkkivalkoisen oivalliset sekoitusominaisuudet. Kellastumaton, ei arka 

ilmastollisille vaikutuksille. 

 

VALKOISELLA TAITTAMINEN 

Jos jostain täyssävyisestä perusväristä, esim. ultramariinista, halutaan saada vaaleampi pastellisävy, niin suoritetaan perusvärin 

taittaminen valkoisella. Täysin samansävyisen pastellivärin saamiseksi, tarvitaan eri valkoisia taittamiseen eri määrät. Likimääräiset 

sekoitussuhteet ovat seuraavat: 

 

Perusväriä Valkoista    Pastelliväriä Sekoitussuhde 

1 osa  + Sinkkivalkoista 5  osaa = 6  osaa 1:5 

1 osa + Permanenttivalkoista 3,5  osaa = 4,5 osaa 1:3,5 

1 osa + Lyijyvalkoista 2,5  osaa = 3,5 osaa 1:2,5 

1 osa + Sekavalkoista  1,5 osaa = 2,5 osaa 1:1,5 

1 osa + Titaanivalkoista 1 osa = 2 osaa 1:1 

TEMPERA AINEET 

 

RANSKALAINEN TÄRPÄTTI 

Aitoa ranskalaista tärpättiä, joka on valmistettu männyn pihkasta useita kertoja tislaamalla. Kaikkein arvostetuin ja parhain 

tärpättilaatu. Käytetään öljyvärien ja pulloaineiden ohentamiseen ja välineiden puhdistamiseen. Tärpätillä on suurempi värin 

kostuttamiskyky kuin lakkabensiinillä, koska se on jonkin verran rasvaista. Paksunee ilman ja valon vaikutuksesta, joten sitä tulisi 

säilyttää täysissä pulloissa pimeässä ja välttää kovin pitkää varastoimista.  Tulenarkaa!  Pullokoot: 250 ml, 500 ml, litra. 

 

HAJUTON TÄRPÄTTI 

Hiilivetyseos, joka ei sisällä aromaatteja. Tämä aine ei ole tärpättiä, vaikka sen kauppanimi onkin “hajuton tärpätti”. Käytetään 

öljyvärivälineiden puhdistamiseen.  Tulenarkaa!  Pullokoot: 250 ml, 500 ml, litra. 

 

KOTIMAINEN PELLAVAÖLJY 

Parasta saatavilla olevaa kotimaista, kylmäpuristettua pellavaöljyä. Väriltään ruskehtavaa. Pulloko: 500 ml. 

 

KOTIMAINEN PELLAVAÖLJYVERNISSA 

Parasta saatavilla olevaa kotimaista pellavaöljyvernissaa. Pellavaöljyvernissaa valmistetaan keittämällä pellavaöljyä siihen lisätyn 

kuivatusaineen kanssa. Kuivuu vuorokaudessa. Väriltään ruskehtavaa. Pullokoko: 500 ml. 

 

GESSOT 

Valkoinen, peittävä, syntteettinen yleispohjustusaine. Saatavilla myös mustana ja värittömänä. Gessolla voidaan pohjustaa lukuisia 

erilaisia rasvattomia materiaaleja. Koska gesso ennemminkin kiinnittyy pintaan kuin imeytyy siihen, tulisi pinnan olla hieman 

karkea. Sopivia pintoja ovat pellava- ja puuvillakangas, paperi, kartonki, pahvi, kovalevy, lastulevy jne. Gesso levitetään leveällä 

litteällä siveltimellä, paletti- tai muulla veitsellä tai maalaustelalla. Paras ja tasaisin maalattava pinta saadaan levittämällä vedellä 

ohennettua gessoa 2-3 kerrosta. Tällainen pinta on parempi kuin kerralla levitetty ohentamaton gessokerros. Gesso kuivuu 

muutamassa tunnissa munankuorenkiiltoiseksi, joustavaksi, vettäkestäväksi, erittäin lujaksi ja kellastumattomaksi kerrokseksi. 

Gessolla pohjustetulle pinnalle voidaan maalata kaikilla väreillä, kuten öljy-, akryyli- ja vesiväreillä. Välineet tulee puhdistaa 

välittömästi käytön jälkeen vedellä ja saippualla. Ohennus: vesi. Purkkikoot: 250 ml, ½ litraa, litra, 5 litraa. 

 

TALENS GESSO 

Hollantilainen huippugesso! Sideaine, joka on erittäin kiinnittyvää akryylihartsiemulsiota, on pigmentoitu titaanivalkoisella. 

Täyteaineena on käytetty kalsiumkarbonaattia ja koko seos on puskuroitu neutraalille pH-tasolle. Muilta osin katso: gessot. 

Ohennus: vesi. Purkkikoko: 1 ja 5 litraa. 

 

TALENS SIDEAINE 

Binder medium 

Tätä monipuolista ainetta voidaan käyttää kankaan liimaamiseen ja huokoisten alustojen imevyyden vähentämiseen. Se toimii myös 

erinomaisena pH-neutraalina liima-aineena esim. kollaaseissa. 

 

Kankaan liimaus: Hyytelömäistä akryyliliima-ainetta, jota levitetään kankaalle ennen sen pohjustamista gessolla. Vaikkakin gessoa 

voi levittää suoraan kankaalle ilman alusliimausta, on tämän liima-aineen käyttö mitä suositeltavinta. Kun kangasta pohjustetaan, 

riippuu lopputulos enemmän oikeasta liimaamisesta kuin itse pohjustamisesta. Hyvä akryyliliimakerros, joka saa mielellään olla 

paksuhko, koska se pysyy täysin joustavana, tarjoaa erinomaisen alustan varsinaiselle gesso-pohjustukselle. Se täydentää ja parantaa 

gesso-pohjustuksen ulkonäköä ja laatua, se suojaa kankaan kuituja, estää gesson tunkeutumisen kankaan läpi ja vähentää 

pohjustuksen imevyyttä. Se kiinnittyy kankaaseen vielä lujemmin kuin gesso, koska se on pääasiallissti liima-ainetta ilman 

pigmenttiä ja täyteainetta. Ohennus: vesi. Purkkikoko: 1000 ml 

 

 



JÄNISLIIMA RAKEINA 

Aitoa puhdasta ranskalaista jänisliimaa rakeina. Samaa liimaa valmistetaan myös levyinä, mutta rakeiden käyttö on helpompaa. 

Rakeita liotetaan yön yli vedessä, jolloin se pehmenee ja turpoaa. Tämän jälkeen liima sulatetaan lopullisesti liotusvedessään 

lämmittämällä sitä vesihauteessa, eli kahdessa sisäkkäisesssä kattilassa, tai muussa astiassa koko ajan hämmentäen. Heti kun liima 

on sulanut, otetaan se pois hauteesta, sillä se ei saa kiehua. Jäähdyttyään liima jähmettyy hyytelömäiseksi, mutta sulaa uudelleen 

vesihauteessa. Sulatettu liima pilaantuu noin 2-4 viikossa käyttökelvottomaksi. Kankaiden ja muiden maalausalustojen liimaamiseen, 

ennen varsinaista pohjustusta, on sopiva sekoitussuhde 70:1000 eli 70g liimaa/litra vettä. Sama suhde pätee emulsioihin. Jänisliimaa 

kutsutaan myös kölninliimaksi tai nahkaliimaksi. Pussikoot: 100 g, 1000 g. 

 

KALALIIMA 

Aitoa ranskalaista kalaliimaa. Purkkikoko: 250 ml 

 

DAMMARHARTSI PALOINA 

Dammar on vanhastaan arvostettua, lehtipuusta saatua, täysin neutraalia luonnonhartsia. Dammarhartsi palat ovat laatuluokkaa I. 

Dammar liukenee mm. tärpättiin, alkoholiin ja bensiiniin. Sen liuottaminen on hyvin yksinkertaista; hartsi jauhetaan ensin ja 

kuumennetaan hiukan, jotta siitä poistuu kosteus. Jauhe kaadetaan harsokankaasta tehtyyn pussiin, joka ripustetaan lasiin tai 

säilyketölkkiin niin, että hartsi on sormen leveydeltä liuottimessa. Hartsin liukenemattomat osaset ja mahdolliset epäpuhtaudet jäävät 

pussiin. Lasi tai tölkki pidetään suljettuna. Vernissaa valmistettaessa on tilavuusosien suhde 1:3, eli yksi osa dammaria ja kolme osaa 

tärpättiä. Emulsiosuhde on vastaavasti 1:2. Pussikoot: 250 g, 500 g. 

 

MEHILÄISVAHA 

Ikivanha arvostettu maalausaine. Puhdasta ja hyvin vaaleankeltaista. Sulatetaan vesihauteessa kuten jänisliima. Sulamispiste 62o C. 

Liukenee tärpättiin ja bensiiniin.  Pussi: 50 g. 

 

SELLAKKA 

Valmistettu kilpikirva-hyönteisen kuoresta. Punertavanruskeaa, pehmeää, lehtimäistä värihartsia. Liukenee alkoholiin esim. 

denaturoituun spriihin tai paloviinaan. Sellakasta saadaan mm. fiksatiivia tekemällä siitä 2 %:nen liuos. Pussi: 50 g. 

 

TITAANIVALKOINEN JAUHEENA 

Parasta kotimaista titaanivalkoista = titaanidioksidipigmenttiä. Pussi: 500 g. 

 

LIITUJAUHE 

Parasta saatavilla olevaa liitujauhetta.  Pussi: 1 kg, säkki 25 kg. 

 

MALLIKIPSI 

Parasta saatavilla olevaa mallikipsiä. Kipsivelli sekoitetaan seuraavasti: astiaan pannaan vettä, jonka sekaan ripotellaan kipsiä vähän 

kerrallaan. Hetken kuluttua seos hämmennetään tasaiseksi velliksi. Vellin annetaan seistä hetki, jonka jälkeen se on valmis 

käytettäväksi. Riippuen käyttötarkoituksesta on likimääräinen sekoitussuhde: 2 osaa vettä ja 3 osaa kipsiä (2:3). Pussi: 1 kg, säkki 

35 kg. 

 

 

ÖLJYPOHJUSTUS 

Jos haluaa itse valmistaa oman öljypohjusteen ja pohjustaa sillä kankaansa tai jonkin muun maalausalustan, mahtuu se seuraavasti: 

1. Kangas.  Koska useimmat kankaat on tehtaalla appretoitu (liimattu, tärkätty) on suositeltavaa pestä kangas ennen sen 

pohjustamista. Pesun jälkeen vielä kostea kangas pingoitetaan kiilakehykseen, koska kostea kangas pingoittuu paremmin kuin kuiva. 

2. Liimaus.  Pingoitettu kangas suojataan ja eristetään varsinaisesta pohjusteesta sivelemällä se jänisliimaliuoksella, jonka 

valmistusohje on jänisliiman kohdalla. Liimausta ei saa suorittaa niin, että kangas on läpimärkä. Liimaa sivellään kankaalle vain 

siveltimen kärkiosalla keveästi ja painamatta. Annetaan kuivua. Voidaan toistaa. 

3. Pohjuste.  Varsinainen pohjuste valmistetaan seuraavasti: jähmettynyttä, hyytelömäistä jänisliimaa, liitujauhetta ja 

titaanivalkoista, yksi osa kutakin (suhde 1:1:1), vatkataan voimakkaasti yhteen. Tätä seosta lämmitetään lievästi vesihauteessa ja 

tiputetaan samalla siihen pellavaöljyvernissaa, halutun öljyisyyden mukaisesti, koko ajan hämmentäen. Lopullinen pohjuste on näin 

valmis. Jos se on kovin jäykkää siveltäväksi, lisätään siihen sopiva määrä vettä. 

4. Pohjustaminen.  Pohjustetta sivellään liimatulle kankaalle mahdollisimman ohuelti ja sivelty kerros ohennetaan vielä 

palettiveitsellä kaapimalla. Kun ensimmäinen pohjustekerros on kuivahtanut, voidaan se haluttaessa hioa heikkapaperilla. 

Kuivahtaneelle kerrokselle sivellään toinen kerros ja niin haluttaessa vielä kolmas. Valmiiksi pohjustetun kankaan annetaan kuivua 

paivänvalossa vähintään kaksi viikkoa, mutta mitä kauemmin se saa kuivua, sitä parempi. Öljypohjuste on ehdottomasti paras 

maalattaessa öljyväreillä. 

 

 

MUNATEMPERAEMULSIO 

Öljyisten aineiden ja veden seosta kutsutaan emulsioksi. Temperaemulsion valmistusohjeita on monia. Seuraavassa klassinen ohje: 

1 tilavuusosa = koko muna (keltuainen ja valkuainen) 

1 tilavuusosa pellavaöljyä 

1-2 tilavuusosaa vettä (tislattua tai keitettyä) 

Sekoitusjärjestys on tärkeä: ensin sekoitetaan muna ja öljy voimakkaasti ravistaen; lisätään vesi ja ravistetaan jälleen. Jos haluaa, voi 

valkuaisen jättää pois ja käyttää vain keltuaisia. Emulsion laatu ja säilyvyys riippuvat täysin munien tuoreudesta! Veden ja öljyn 



määrien suhteella säädellään emulsion rasvaisuutta. Tällainen emulsio kuivuu sangen kimmoisaksi ja veteen liukenemattomaksi 

kalvoksi. Emulsiota tulee säilyttää suljetussa astiassa jääkaapissa. Ennen kutakin käyttöä sitä tulee ravistella. Mädäntynyt emulsion 

on käyttökelvotonta. 

 

HIERTÄMINEN 

Parhaat välineet hierrettäessä pigmenttejä sideaineeseen ovat: himmäksi hiottu lasilevy, pohjastaan hiottu hierrin ja palettiveitsi. 

Lasilevyn alle on hyvä asettaa huopa tai paksulti sanomalehteä. Pigmenttiä tulisi ennen käyttöä hieman lämmittää kosteuden 

poistamiseksi. Lasilevylle otetaan keko pigmenttiä, johon lisätään aluksi vain vähän sideainetta, esim. munatemperaemulsiota. 

Sekoitetaan palettiveitsellä. Seos siirretään levyn yläkulmaan, josta sitä otetaan pieni määrä kerrallaan levittäen se hiertimellä 

pyörivin liikkein ja sopivasti painaen yli koko levyn. Hierretty värimassa kerätään palettiveitsellä yhteen ja hierretään uudelleen. 

Näin aluksi kuivalta tuntunut väri notkistuu. Hierretty väri siirretään levyn toiseen yläkulmaan kunnes koko määrä on hierretty. 

Lopuksi hierretään vielä koko värimäärä läpikotaisin kolmannen kerran. Eri pigmentit vaativat eri määrät sideainetta. Mitään 

täsmällistä suhdetta ei voida antaa, mutta vaihteluväli on sangen suuri. Paino-osien suhde voi olla 1:1 tai jopa 1:6. 

 

VENETSIANTÄRPÄTTIHARTSI 

Venetzianisches terpentinharz, 073 

Paksujuoksuista, siirappimaista, aitoa, puhdasta, vaaleaa ja kirkasta lehtikuusipihkaa. Käytetään paksuntamaan eri pulloaineita ja 

haluttaessa munatemperaemulsion lisäaineena. Lisää värien kiiltoa ja täyteläisyyttä. Kellastuu ajan myötä vain vähän. Kuivuu 

muutamassa vuorokaudessa.  Tulenarkaa!  Purkki: 100 ml. 

 

KASEIINI  

Kasein - Bindemittel, 088 

Valmista, melko paksujuoksuista, puhdasta maitoproteiinia. Sideaine, jota käytetään emulsioihin ja kaseiinipohjusteeseen. Ohennus: 

vesi. Purkki: 500 ml. 

 

PRONSSITINKTUURA 

Bronze Medium, 032 

Käytetään pronssijauheiden sideaineena sekoittamalla jauheesta ja sideaineesta taikinamainen pasta. Pastalla maalataan heti, 

sopivasti tärpättiä apuna käyttäen.  Tulenarkaa!  Ohennus: tärpätti. Pullokoko: 50 ml. 

 

EMALI, MAALAUSAINE 

Medium Emalglanz, 053 

Luonnonhartsipohjainen maalausöljy. Antaa öljyväreille emalimaisen kiillon ja juoksevuuden. Siveltimenjäljet “häipyvät” tasaisesti. 

Öljyvärit, joita sekoitetaan tähän aineeseen, antavat samankaltaisen lopputuloksen kuin ’Vanhojen Mestarien’ väreissä. Suositellaan 

eritoten läpikuultavien sävyjen kanssa. Pullossa voi muodostua kalvo, joka poistetaan (ei vaikuta laatuun). Sisältää: stand oil, 

dammarhartsia ja sikkatiiveja. Pullokoko: 60 ml. 

 

MASTIK-HARTSI RAKEINA 

Mastix, 094 

Aito mastik-hartsi. Laatu: Chios, extra vaalea. Käytetään mastik-nesteen tekoon vernissoihin ja maalausaineeksi. Ohennus: 

ranskalainen tärpätti (aito). Purkki: 100 g. 

 

MASTIK-VERNISSA 

Mastixfirnis, 017 

Satiinimainen kiilto, lähes kellastumaton aito mastik-vernissa öljyväreille. Hiukan kovempi kuin dammar. Soveltuu myös 

välivernissaksi ranskalaisella tärpätillä ohennettuna. Ei liukene hajuttomaan tärpättiin tai lakkabensiiniin. Sisältää: mastik-hartsia, 

balsam(ranskalainen)tärpättiä. Ohennus: ranskalainen tärpätti (aito). Pullokoko: 60 ml. 

 

NESTEMÄINEN MASKIKALVO 

Rubbelkrepp, 300 

Paras saatavilla oleva, valkoinen nestemäinen peitekalvo. (Käyttö kuten Talensin Liquid masking film, 052.) 

 Pullokoko 100 ml. 

 

 

KRAKLEERAUSAINEIDEN KÄYTTÖ 

 

POHJUSTUSAINE JA KRAKLEERAUSAINE 

Grundlack 1, 074  ja  Reiblack 2, 075 

- Levitä pohjustusaine (grundlack 1). Jos pinta on imevä, levitä kaksi tai useampi kerros. 

- Levitä ohut kerros häränsappea (Talens ozgall - tuotenumero 2217551) kostean pohjustusaineen pintaan. (Kostea tarkoittaa osittain 

kuivunutta, n. 1-4 tuntia, riippuen lämpötilasta ja ilman kosteudesta). Levitä sen jälkeen krakleerausaine (reiblack 2) kostean 

häränsapen päälle. 

- Jos 1 tunnin jälkeen krakleerausaineen levittämisestä ei ole ilmestynyt ’halkeamia’, lämmitä varovasti hiustenkuivaajalla (pienin 

teho). Lopeta lämmittäminen heti kun halkeamia ilmestyy. Pullokoko: 60 ml. 

Huom! Krakleeraus vaatii kokemusta - testaa aina ennen varsinaista käyttöä esim. pienellä näytepalalla. 

Halkeamien näkymistä voi tehostaa esim. Deka patinalla (tuote no. 8231300). 




