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205-000 

MAIMERI  -  бои за ретуш  и  реставрация 

 
Пигментите, чисти и стабилни,  са смесени със смола мастикс и въглеводородни разредители,  това  са съставките  на 

тази  серия  от  бои,  високо оценена от реставраторите  в цял свят. 

Широко застъпени са т.н.  “ Terre  - земни  пигменти „  :  

 автентична Terra di Siena. 

 Terre verdi  в различни видове. 

 автентичните Terre  на  умбрите  и на di Cassel.  

 Охрите, от естествени железни окиси, са получени чрез мелене на материала, а не от изкуствени индустриални  

заместители. 

 Неаполитанската жълта съдържа олово – както средновековните бои.  

 Изполва се и  естествена  смола  Mastix – тази от  гръцкия остров Хиос -  име,  винаги  свързано  с  най - 

фамозната  и  скъпа смола за  фирнизи. 

Боите  се  предлагат  в  33 цвята ( цинобър  не  се  произвежда  повече )   в туби  от   20 мл. 

Opacity degree 

opaque 

semi-opaque 
 transparent 

Light fastness degree 

 *** highest 

 ** normal 
 *low 

809018 

 

Титанвайс 

Bianco di titano                                                               

** ■                                                                    018 60 лв. 

809020 

 

Цинквайс 

Bianco di zinco 

** ◘                                                                    020 60 лв. 

809081 Кадмиева  жълта  светла 

Giallo di cadmio chiaro 

 

** ■                                                                    081 93 лв. 

809082 Кадмиева  жълта  лимонова 

Giallo di cadmio limone 

 

** ◘                                                                    082 93 лв. 

809083 Кадмиева  жълта  средна 

Giallo di cadmio medio 

 

** ■                                                                    083 93 лв. 
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809084 Кадмиева  жълта  тъмна 

Giallo di cadmio scuro 

 

** ■                                                                    084 93 лв. 

809104 Неаполитанска  жълта   Pb 

Giallo di Napoli 

 

** ■        съдържа олово                                   104 78 лв. 

809131 Светла  златна  охра 

Ocra gialla 

 

** ◘                                                                    131 60 лв. 

809133 Светла   охра 

Ocra  gialla  pallida / Lichter  Ocker  

  

** ◘                                                                    133 60 лв. 

809134 Златна  охра 

Ocra  d’oro     

                                   

** ◘                                                                    134 60 лв. 

809161 Terra di  Siena  натурална 

 
  

** □                                                                    161 60 лв. 

809167 Alicarin Кармин  

Carmino permanente  

                        

* □                                                                      167 78 лв. 

809178 Крапплак  тъмен 

Lacca di  garanza perm. scura   

 
 

* ◘                                                                      178 78 лв. 

809224 Кадмиева  червена  оранжева 

Rosso di carmino arancio 

 

** ■                                                                    224 120 лв. 
Коментирал [WU1]:  
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809228 Кадмиева  червена  средна 

Rosso di cadmio medio 

                   

** ■                                                                    228 120 лв. 

809242 Индийска  червена 

Rosso indiano  

                                    

** ■                                                                    242 60 лв. 

809276 Terra  di  Pozzuoli 

 
 

** ◘                                                                    276 60 лв. 

809278 Terra  di  Siena   печена 

Terra di  Siena bruciata 

 

** ◘                                                                    278 60 лв. 

809290 Heliogengrün 

Lacca verde      

                               

* ◘                                                                      290 78 лв. 

809296 Grüne Erde 

Terra verde  

                                       

** □                                                                    296 60 лв. 

809297 Антична  Grünerde 

Terra verde antica 

                           

** □                                                                    297 60 лв. 

809336 Хромоксидна   зелена 

Verde ossido di cromo 

                        

** ■                                                                    336 78 лв. 

809348 Хромоксидхидратнo   зелена 

Verde smeraldo 

                                   

** □                                                                    348 78 лв. 
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809372 Кобалтова  синя 

Blu di cobalto 

 

** ◘                                                                    372 120 лв. 

809390 Ултрамарин 

Blu  oltremare 

                                  

** ◘                                                                    390 78 лв. 

809416 Кобалт – Cölinblau 

Ceruleo 

 

** ◘                                                                    416 120 лв. 

809474 Крапплак  кафяв 

Bruno di garanza  

                               

* ◘                                                                      474 78 лв. 

809482 Желязно - оксидна  кафява 

Bruno  trasparente 

 
                              

** ◘                                                                    482 60 лв. 

809484 Ван  Дайк  кафява 

Bruno Van Dyck 

                            

** ◘                                                                    484 60 лв. 

809490 Kasselerbraun 

Terra  di  Cassel 

                                

** ■                                                                    490 60 лв. 

809492 Умбра  печена 

Terra d’ombra bruciata 

 

** ◘                                                                    492 60 лв. 

809493 Умбра  натурална 

Terra d’ombra naturale 

 

** ◘                                                                    493 60 лв. 
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809535 Слонова кост  черна 

Nero  d’avorio  /  Elfenbeinschwarz 

  

** ■                                                                    535 60 лв. 

 При  покупка  на  повече  бои – намаление !   

8091599 Комплект  от  33  туби   20 мл.  1800 лв. 

     

 


