APLICAR PASTEL COMO TINTA.
Pastel seco, de qualidade elevada ultra fina com um formato inovador. As suas
qualidades especiais de PanPastel permitem ao artista misturar e aplicar as cores
de uma forma fácil e inovadora.

PASTEL SECO
NUM FORMATO ÚNICO

SCAN PARA VÍDEO

Todas as cores PanPastel são:
• Super Misturáveis – quando misturados, permitem uma infinita palete de cores.
• Pigmentos elevados – Cores puras e ricas com qualidade profissional. Resistentes à luz.
• Versátil - pode ser usado praticamente em qualquer superfície e com uma grande variedade de técnicas.
• Instantânea - sem preparação ou tempo de secagem necessário - sem solventes, ou água necessária.
• Apagável – pode corrigir ou remover totalmente com qualquer borracha.
• Pouco Pó - para um ambiente de trabalho mais limpo, mais agradável e com menos desperdício.

4 a 5 vezes mais cobertura e 40% mais
cor que um stick de pastel normal *
Cada PanPastel contém 9ml
*Visite panpastel.com para mais detalhes

TOOLS

Desenhadas para utilizar com PanPastel

APLIQUE PASTEL COMO TINTA

lEsponja com micróporos – Formato único para artistas,

MISTURÁVEL

semi-absorvente, flexível e não abrasiva.

lReutilizável - Durável, para utilizações múltiplas. Fácil de limpar.
lVersátil – Poderá utilizar qualquer médio à base de água.

lFormato para artistas – Com base no formato de pinceis/espátulas.

Espátula com esponja e acessórios para PanPastel

CAMADAS

MISTURÁVEL COM
Use com uma grande variedade de materiais, tais como:
4Lápis de cor 4Pastel em stick
4Tintas
4Acrílicos
4Encáustico
4Argila

4Aguarelas

4Marcadores

SUPERFÍCIES
Pode utilizar os PanPastel em quase todas as superfícies, tais como:
4Papel para pastel

Gamas completas
de sets e kits disponíveis

APAGÁVEL

4Papel para desenho

4Papel vegetal

4Papel para aguarela 4Papel para impressão 4Telas

4Papel para marcadores 4Papeis delicados e feitos à mão

USE PANPASTEL PARA:
Belas Artes
Artistas Profissionais e Estudantes de Arte
• Pintura (Com ou sem pastel em sticks)
• Desenho (aplique com uma espátula com esponja)
Artesanatos / Técnicas mistas
Combine com acrílicos, tintas, aguarelas, lápis, pastel em Stick e outras técnicas
• Estampagem • Art Journals
• Colagens
• Carimbar
• Stencilling
• Confecção de cartões • Scrapbooking • Encáustico
Digital – para pintura de fotografias impressas em papel de fotografia (mate)

PINTURA

DESENHO

WEBSITE: PanPastel.com BLOG: PaintDrawBlend.com
SEGUE-NOS EM: Facebook / Twitter / YouTube / Pinterest / Instagram

Workshop em vídeo
incluído com o kit

TÉCNICAS MISTAS Encáustico

Dianne Poinski

Donna Downey “Exploring Mixed Media 2” Kit

David Kassan

Deborah Secor

Sydney McGinley

Vídeo de demonstração
em panpastel.com

Linda Robertson Womack

Pintura • Desenho • Técnicas Mistas

DIGITAL

Coloração de pinturas digitais

MADE IN USA
Colorfin LLC
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