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There are no translations availableEgy lista azokrÃ³l az eszkÃ¶zÃ¶krÅ‘l amikrÅ‘l azt gondoltom nÃ©hÃ¡ny Ã©ve, hogy ezekre
feltÃ©tlen szÃ¼ksÃ©g van a hajÃ³ megÃ©pÃ-tÃ©sÃ©hez. IdÅ‘kÃ¶zben ez a lista megvÃ¡ltozott egy kicsit Ã©s amint lehet frissÃ
Ezen az oldalon talÃ¡lhatÃ³k meg azok a dolgok melyek a makettezÃ©shez elengedhetetlenÃ¼l sÃ¼ksÃ©gesek! Ezek dolgok
jelen esetben a hajÃ³kra vonatkoznak Ã-gy lehet, hogy mÃ¡s is kell pÃ©ldÃ¡ul egy autÃ³, tank, repÃ¼lÅ‘, ... elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©he
oldal fog majd bÅ‘vÃ¼lni illusztrÃ¡ciÃ³kkal! Majd! A mellÃ©kelt kÃ©pen lÃ¡thatunk egy kis Ã-zelÃ-tÅ‘t a felhasznÃ¡lhatÃ³
anyagokbÃ³l. NÃ©zzÃ¼k mik vannak itt? A kÃ©p elÅ‘terÃ©ben lÃ¡thatunk kis dobozokat mely az ecsettel valÃ³ festÃ©shez valÃ
KaphatÃ³ tÃ¶bbfÃ©le szÃ-nben Ã©s mÃ¡rkÃ¡ban! Baloldalt a kÃ©p hÃ¡tterÃ©ben a festÃ©kszÃ³rÃ³s munkÃ¡hoz lÃ¡thatunk festÃ
ami abban kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zik a normÃ¡l festÃ©ktÅ‘l, hogy esetleg mÃ¡r hÃ-gÃ-tva van Ã©s finomabb szemcsÃ©ket tartalmaz ami
elsÅ‘dleges szempont. A kÃ©p kÃ¶zepÃ©n egy egyszerÅ± festÃ©kszÃ³rÃ³t, mÃ¶gÃ¶tte pedig hÃ-gÃ-tÃ³t lÃ¡tunk. JÃ³ tudni, hog
festÃ©kszÃ³rÃ³hoz sÅ±rÃ-tett-levegÅ‘t tartalmazÃ³ palack is kell vagy pedig hasznÃ¡lhatunk kompresszort! "Contacta" Ã©s
"Professional" felirattal lÃ¡thatunk ragasztÃ³t kÃ©tfÃ©le kiszerelÃ©sben.

Ugye a makettezÃ©s nem abbÃ³l Ã¡ll, hogy egy dÃ©lutÃ¡n leÃ¼lÃ¼nk az asztal mellÃ© Ã©s gyorsan Ã¶sszedobjuk a makettet.
Persze elkÃ©pzelhetÅ‘, hogy vannak olyan makettek is melyeket egy dÃ©lutÃ¡n Ã¶ssze lehet dobni de az Ãºgy is nÃ©z ki. Az
alÃ¡bbi listÃ¡ban felsorolom azokat a dolgokat amelyek - legalÃ¡bbis Ã©n Ãºgy gondolom - elengedhetetlenek a makett
elkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©hez. Persze vannak extra dolgok amiket mÃ©g lehet hasznÃ¡lni de nÃ¡lam ezek nem kerÃ¼ltek sorra.

Amire szÃ¼ksÃ©gÃ¼nk lehet:
- kezdjÃ¼k a legfontosabbal - TÃœRELEM
- kell egy "kis" zsebpÃ©nz ha elÅ‘szÃ¶r fogunk makkettet Ã¶sszerakni
- keressÃ¼nk megfelelÅ‘ helyet a munkÃ¡hoz
- nÃ©zzÃ¼k Ã¡t a makett leÃ-rÃ¡sÃ¡t, hogy mire lesz mÃ©g szÃ¼ksÃ©gÃ¼nk pl.: festÃ©kek, ragasztÃ³, cÃ©rna, stb. ( kb. 300F
- ecset, tÃ¶bbfÃ©le mÃ©retben - erre ne sajnÃ¡ljuk a pÃ©nzt, sok bosszÃºsÃ¡gtÃ³l kÃ-mÃ©lhetjÃ¼k meg magunkat ( kb. 100300Ft/db )
- szike - nem a tapÃ©tÃ¡zÃ³s fajta - prÃ³bÃ¡ljunk venni olyan kÃ©szletet ami tÃ¶bbfÃ©le mÃ©retÅ± Ã©s alakÃº kÃ©st tartalmaz
1300Ft )
- csipesz, lehetÅ‘leg kettÅ‘ - elektronikai boltban lehet olcsÃ³n venni ( 6-800Ft )
- festÃ©kszÃ³rÃ³t tÃ¶bbfÃ©le kivitelben vehetÃ¼nk ( 2000 Ft-tÃ³l a *-os Ã©gig ) mellÃ© sÅ±rÃ-tett levegÅ‘s palack ( 1000-2500
mÃ©rettÅ‘l fÃ¼ggÅ‘en ) vagy kompresszor
- jÃ³l jÃ¶het mÃ©g egy csavarhÃºzÃ³ a festÃ©kes dobozok kibontÃ¡sÃ¡hoz ( kb. 500Ft/db - de nehogy vegyÃ¼nk!!! mÃ¡ssal is k
lehet bontani a dobozt )
- ollÃ³ is kellhet - biztos van otthon
- finom szemcsÃ©jÅ± csiszolÃ³ papÃ-r - a profik mini szalagcsiszolÃ³t hasznÃ¡lnak
- plussz hÃ-gÃ-tÃ³ az ecsetek, festÃ©kszÃ³rÃ³ kimosÃ¡sÃ¡hoz
- tÃ©gelyek a festÃ©kek keverÃ©sÃ©hez - hasznÃ¡lhatunk felesleges gyÃ³gyszeres flaskÃ¡kat
- fecskendÅ‘k a festÃ©kek helyes arÃ¡nyÃº keverÃ©sÃ©hez - gyÃ³gyszertÃ¡rban lehet kapni, 3-5 ml-es megfelel ( kb. 6Ft/db )
- papÃ-rtÃ¶rlÅ‘ kendÅ‘ vagy rongy az ecsetek, kezÃ¼nk megtÃ¶rlÃ©sÃ©hez
- szÃ¼ksÃ©gÃ¼nk lehet gumikarikÃ¡ra a ragasztandÃ³ darabok rÃ¶gzÃ-tÃ©sÃ©re nagyobb daraboknÃ¡l gyorsszorÃ-tÃ³ra
- nagy szÃ¼ksÃ©gÃ¼nk lesz kÃ©zÃ¼gyessÃ©gÃ¼nkre
- ... Ã©s mÃ©g sorolhatnÃ¡m. Nos, ezek a dolgok jutottak hirtelen eszembe. De Ãºgy gondolom egy kezdÅ‘ makettezÅ‘nek
ennyi bÅ‘ven elÃ©g kell, hogy legyen.
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