


A SCALE75 alarga a sua conhecida gama de pinturas acrílicas para modelismo e miniaturas, num novo formato e formulação.

Decidimos alargar a nossa gama com um novo e diferente conceito de pinturas acrílicas cremosas, especialmente concebidas para modelistas, artistas 
e aficionados ao mundo das miniaturas.

A gama conta com 48 novas cores, em formato cremoso e disponíveis no clássico tubo metálico, que permite a conservação ideal deste tipo de pinturas. 

A mas alta qualidade, cremosidade e consistência dos nossos finos pigmentos, é o que define a SCALECOR ARTIST.

A GAMA DEFINITIVA DE PINTURAS PENSADAS POR E PARA ARTISTAS DO MODELISMO!!



10 RAZÕES PELAS QUAIS A SCALECOR ARTIST TEM DE ESTAR NA SUA MESA DE TRABALHO:

1. FORMULAÇÃO: Foi desenvolvida e testada por químicos e artistas 
especialistas no fabrico de pintura acrílica para miniaturas e modelos 
à escala. O resultado da nossa fórmula patenteada, foi avalizado pela 
experiência da SCALE75 no desenvolvimento das suas outras gamas de 
pinturas, de tanto sucesso entre modelistas, pintores de miniaturas e 
artistas de todo o tipo.

2. VERSATILIDADE: Pela sua formulação, pode ser utilizada em qualquer 
modalidade artística. Pintura de figuras e miniaturas de todo o tipo (resina, 
metal, plástico), modelos e maquetes de plástico, resina, papel, tela, metal, 
tecido…etc. Não existe nenhum âmbito ou temática do modelismo onde 
não possa aplicar estas pinturas.



3. TEXTURA: A nova textura cremosa e uma maior consistência unida a 
pigmentos extrafinos, facilita a aplicação da pintura de uma forma mais 
suave e controlada. Esqueça as marcas pelo excesso de água, dado que o 
pigmento não tende a dispersar-se por ser tão fino e compacto.

5. OPACIDADE: A opacidade das nossas pinturas é a perfeita para conseguir 
uma máxima cobertura com as mínimas pinceladas. E, ainda, pode obter 
transparências espetaculares combinando-as com o diluente.

4. INTENSIDADE: Conseguimos que a intensidade da cor aumente ao 
máximo e se distinga sobre as restantes cores, uma vez seco sobre a 
superfície. Para tal, dotámos estas pinturas de altos níveis de pigmentos 
que originam, assim, cores mais intensas. 



7. APLICAÇÃO: Pode usá-las como mais gostar!!! Tem a possibilidade 
de aplicá-las com qualquer tipo de pincel, aerógrafo, espátula… ou 
inclusivamente com as mãos! Dependerá apenas do resultado final que 
deseje. 

8. GAMA: A coleção estará limitada a 48 cores. Nem mais nem menos. 
Estudada para cobrir toda a gama cromática utilizada por qualquer 
modelista, pintor de miniaturas ou artista em geral. 

6. ACABAMENTO: Mesmo sendo um acabamento mate, o resultado final 
não é ténue, mas antes, obtém-se uma cor intensificada ao máximo. Por 
possuir um pigmento mais aglutinado e uma textura cremosa, é possível 
inclusivamente criar relevos e lances de cor em certas zonas. São pinturas 
de grande resistência à descoloração, com um acabamento flexível, 
permanente e duradouro. 



10. FORMATO: apresentação em tubo individual de 20ml, em conjuntos 
temáticos de 6 cores ou em caixa de luxo com a gama completa. Escolha 
a forma que mais se adapte às suas possibilidades ou forma de trabalhar.

Arrancamos este projeto na KS para poder financiar a produção da nossa 
nova gama de pinturas. Nós já fizemos o mais complicado, agora precisamos 
da sua ajuda para a produção, embalagem e início da distribuição. 

Para tal, queremos presentear todos os nossos patrocinadores, os quais, 
para além de serem os primeiros em desfrutar das pinturas, usufruem de 
condições económicas de lançamento especiais e formatos exclusivos da 
KS. Além disso, durante o desenvolvimento da campanha poderão optar 
a mais de um brinde ou benefício extra.

Nesta campanha também não quisemos esquecer as lojas físicas de 
modelismo e arte que, provavelmente, visitam para comprar as vossas 
pinturas ou, inclusivamente, pedir conselho e adquirir conhecimentos. 
Para eles, também contamos com pledge específico para que vos 
possam oferecer o produto mais adiante e conseguir um bom preço de 
implementação das nossas novas pinturas no seu negócio.

9. MISTURA: Estas novas pinturas podem ser combinadas e misturadas com 
qualquer pintura acrílica das nossas gamas (Scalecolor, Fantasy & Games 
e Warfront) e com a maior parte das existentes no mercado. Igualmente, 
aumentámos o retardador de secagem, para facilitar as transições e cores 
fundidas. 




