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There are no translations availableHogyan kell festeni a fa hajÃ³t? Az itt leÃ-rtakat nem kell kÅ‘be vÃ©sett okossÃ¡gnak
felfogni csupÃ¡n egy vÃ©lemÃ©ny. A cikk egy egyedi kÃ©rÃ©sre Ã-rÃ³dott, de talÃ¡n sokan hasznosnak talÃ¡ljÃ¡k a benne
foglaltakat.

Fa hajÃ³t festeni szinte bÃ¡r mivel lehet.TemperÃ¡tÃ³l kÃ©t komponensÅ± autÃ³fÃ©nyezÅ‘ lakkig. NyilvÃ¡n a temperÃ¡t nem Ã¡rt
utÃ¡na Ã¡tlakkozni de minimum 2-3 nap utÃ¡n. Ami talÃ¡n a lÃ©nyeg. Nagy felÃ¼letet ( dekk, hajÃ³oldal , hajÃ³fenÃ©k ) ha egy
mÃ³d van rÃ¡ fÃºjni kell. ElÅ‘re bocsÃ¡tanÃ¡m : fÃºjÃ¡s alatt nem a sprayt Ã©rtem. Ecsettel a legritkÃ¡bban tudok szÃ©p felÃ¼let
elÅ‘Ã¡llÃ-tani. A kisebb darabokat termÃ©szetesen ecsetelem, ott sem mindent, mert az Ã¡gyÃºkat inkÃ¡bb fÃºjom vagy amibÅ‘l
sok van. ModellezÅ‘ szakboltokban van kis kiszerelÃ©sben szinte minden szÃ-nÅ± Ã©s minÅ‘sÃ©gÅ± festÃ©k, egy rÃ©szÃ¼k
ecsetelhetÅ‘ mÃ¡s rÃ©szÃ¼k csak fÃºjhatÃ³. Az ecsetelhetÅ‘ festÃ©k mindig fÃºjhatÃ³ ez visszafelÃ© csak kis felÃ¼letre igaz.
FÃºjva ugyanazzal a festÃ©kkel szebb felÃ¼letet kapok mint ecsetelve. 100 grammos adagokban kaphatÃ³ festÃ©k
szakÃ¼zletekben, kÃ©tkomponensÅ± autÃ³ festÃ©k. Ez termÃ©szetesen csak fÃºjhatÃ³.

A fÃ¡t festÃ©s elÅ‘tt a festÃ©s milyensÃ©gÃ©tÅ‘l fÃ¼ggetlenÃ¼l elÅ‘ kell kÃ©szÃ-teni. Ez jelenti a csiszolÃ¡st, pÃ³rustÃ¶mÃ-tÃ©
alaprÃ©teg kÃ©pzÃ©sÃ©t. Az elÅ‘kÃ©szÃ-tÃ©s azÃ©rt fontos ( nem fontoskodÃ¡s ) mert a fa palÃ¡nk attÃ³l fÃ¼ggÅ‘en, hogy a
nÃ¶vÃ©ny mely rÃ©szÃ©bÅ‘l lettek az egyes lÃ©cek kifÅ±rÃ©szelve mÃ¡s mÃ¡s mÃ³don isszÃ¡k be a festÃ©ket , Ã©s igen kÃ©
teheti a vÃ©geredmÃ©nyt. Mikor kÃ©sz a test, a palÃ¡nkok illesztÃ©si hibÃ¡it kell elÅ‘szÃ¶r eltÃ¼ntetni. AttÃ³l fÃ¼ggÅ‘en, hogy
szÃ-nre fogok festeni vagy lakkozni fogok, vÃ¡lasztom meg a hasznÃ¡lni kÃ-vÃ¡nt anyagot. Ugye, festÃ©s esetÃ©n nem szÃ¡mÃ
az anyag szÃ-ne mÃ-g lakkozÃ¡skor a fa Ã©s a tÃ¶mÃ-tÅ‘ ( fakitt stb. ) szÃ-nÃ©nek egyezni illik. Ha ez kÃ©sz, kezdÅ‘dhet a
festÃ©shez valÃ³ elÅ‘kÃ©szÃ-tÃ©s.Csiszolni 400-600-800 finomsÃ¡gÃº papÃ-rral szoktam. Az elsÅ‘ elÅ‘kÃ©szÃ-tÅ‘ csiszolÃ¡s u
meg nedvesÃ-tem a felÃ¼letet, megvÃ¡rom mÃ-g megszÃ¡rad ( minimum 24 Ã³ra ) akkor picike szÅ‘rÃ¶k fognak ( nagyÃ-tÃ³
alatt ) lÃ¡tszani. Ezeket ismÃ©t lecsiszolom egy fokozattal finomabb papÃ-rral. PÃ³rustÃ¶mÃ-tÅ‘ anyagokat jobb festÃ©kboltban
szoktam venni ( nem akarok mÃ¡rkÃ¡t Ã-rni, mert nem biztos, hogy pont azt meg tudja valaki szerezni amit Ã©n hasznÃ¡lok.)
A pÃ³rustÃ¶mÃ-tÅ‘t fel lehet kenni ecsettel, megvÃ¡rom mÃ-g megszÃ¡rad ez is tÃ¶bbnyire 24 Ã³ra. KÃ©zszÃ¡raz elÅ‘bb is, de
nem csiszolhatÃ³ szÃ¡raz! Ã•tcsiszolom lazÃ¡n -600-800 papÃ-rral. SzÃ³rÃ³gittel megcsinÃ¡lom az alapot ( nyilvÃ¡n lakkozott
hajÃ³ esetÃ©ben nem ) majd 800-1000 -es papÃ-rral Ã¡tcsiszolom.

Ha kÃ©t, illetve tÃ¶bb szÃ-nÅ± a hajÃ³ ( lÃ¡sd Victory ) elÅ‘bb a vilÃ¡gosabb, ( fedhettÅ‘bb ) szint fÃºjom, termÃ©szetesen a mÃ
szÃ-nÅ±, vagy nem festendÅ‘ rÃ©szeket kitakarom.Ha van mÃ¡sodik szÃ-n az elsÅ‘t tÃ¶kÃ©letesen meghagyom szÃ¡radni . ( kb
4 nap vagy tÃ¶bb ) Az elsÅ‘ szÃ-n festÃ©s szÃ©lÃ©nek termÃ©szetesen tovÃ¡bb kell Ã©rni a szÃ-n vÃ¡lasztÃ³- vonalnÃ¡l. Az el
szÃ©lÃ©t lecsiszolom 800-1000 â€“ es papÃ-rral , hogy ne legyen â€ž lÃ©pcsÅ‘ â€žA takarÃ³ szalagot igen gondosan ragasztom
szÃ-nvÃ¡lasztÃ³ vonalra , nehogy alÃ¡fÃºjjon a kÃ¶vetkezÅ‘ szÃ-n. A nem festendÅ‘ rÃ©szeket hasonlÃ³an kitakarom mint az els
szÃ-nnÃ©l. FÃºjom a mÃ¡sodik szint. A takarÃ³ szalag levÃ©telÃ©vel megvÃ¡rom a teljes szÃ¡radÃ¡st. AzÃ©rt fontos az elsÅ‘ sz
teljesen szÃ¡raznak lenni , nehogy a takarÃ³ szalag leszedje. Az egyes szÃ-neket, ha fÃºjom egy rÃ©tegben viszem fel (
elÅ‘szÃ¶r csak bekÃ¶dÃ¶lve kÃ¶rbe majd ismÃ©t Ã¡tfÃºjva kÃ¶rbe Ã¼gyelve , nehogy megfolyjon. Ha mindezt ecsettel kell
elkÃ©szÃ-tenem a vÃ¡ltozÃ¡s csak annyi , hogy akkor nem tudom egy rÃ©tegben a kellÅ‘ festÃ©ket felvinni , hanem 2-3 rÃ©tegb
kell megcsinÃ¡lnom, festÃ©ktÅ‘l fÃ¼ggÅ‘en kb. naponta 1-1 rÃ©teg. Igen finom szÅ‘rÅ± ecsetet szoktam hasznÃ¡lni ( oszlatÃ³
ecset ). Bizonyos festÃ©keknÃ©l a rÃ©tegek kÃ¶zÃ¶tt csiszolni is kell. ( ez a direkt modell festÃ©keknÃ©l nem igaz) A lakkot (
bÃ¡rmilyet ) lehet tÃºlhÃ-gÃ-tani akkor az erezetet kihozza , de vastagsÃ¡ga minimÃ¡lis.LakkozÃ¡snÃ¡l az ecset nyomok sokkal
kevÃ©sbÃ© lÃ¡tszanak mint szÃ-nesnÃ©l.

Ami a simasÃ¡got Ã©s elÅ‘kÃ©szÃ-tÃ©st illeti a FÃ³rumban valahol, volt olyan vÃ©lemÃ©ny, hogy a tÃºl sima, lakkozott, fÃ©nye
felÃ¼letek nem adjÃ¡k vissza az eredeti hajÃ³ milyensÃ©gÃ©t, tÃºl mesterkÃ©lt. Ha vesszÃ¼k az Ã¡ltalÃ¡nos 1:100 kÃ¶rÃ¼li
arÃ¡nyt, az eredeti hajÃ³ felÃ¼leti simasÃ¡gÃ¡t is 100 szorosan kell kicsinyÃ-teni. Ha az eredetin 2 mm durvasÃ¡gÃº , volt a
festÃ©s , vagy netÃ¡n kÃ¡trÃ¡ny ( az mÃ¡r olyan durva mint az autÃ³pÃ¡lya )Â 0,02 mm lehet ugyanaz a modellen. Ezt meg
ugye mÃ©g nagyÃ-tÃ³val sem biztos, hogy lÃ¡tni lehet.

TalÃ¡n ennyi jutott most eszembe.
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