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There are no translations availableAz alÃ¡bbiakban, nagyvonalakban Ã¶sszefoglalom, mi az amit a palÃ¡nkozÃ¡srÃ³l tudni
Ã©rdemes.
A technikÃ¡rÃ³lÂ ElQszÃ¶r is, egysoros vagy dupla palÃ¡nkozÃ¡sÃº? Festett , vagy natÃºr ?Ha festett az egÃ©sz test a
palÃ¡nkozÃ¡si hibÃ¡k ragasztÃ³val, kittel, mqgyantÃ¡val stb. javÃ-thatÃ³k, hisz majd lecsiszolod Ã©s fested ami alatta volt az
nem lÃ¡tszik.Ha natÃºr, de kÃ©tsoros palÃ¡nkozÃ¡s akkor is egyszerqbb mert az elsQ, vastagabb palÃ¡nksor felrakÃ©sakor
nÃ©mi rutint szerzel Ã©s a mÃ¡sodik, ( mÃ¡r lÃ¡thatÃ³ ) palÃ¡nksor felrekÃ¡sa elQtt a tested Ã¡tcsiszolod. A mÃ¡sodik sor anyaga
mindig kÃ¶nnyen hajlÃ³ 0,5 mm vastag anyag amivel egyszerqbben boldogulsz.Ha egysoros akkor gondosabb munkÃ¡t
kell vÃ©gezni !A gerinc, a bordÃ¡k, a fedÃ©lzet Ã¶sszeÃ¡llÃ-tÃ¡sa utÃ¡n ( Ã¡ltalÃ¡ban minden Ã©pÃ-tÃ©s Ã-gy kezdQdik ) a fedÃ
vonalÃ¡ban Ã©rdemes elkezdeni 90 %- ban a palÃ¡nkozÃ¡st. A bordÃ¡k Ã©leit ( ahol a palÃ¡nkokkal Ã©rintkezni fognak megfele
szÃ¶gben ferdÃ©n reszelQvel elQ kell kÃ©szÃ-teni. Ezt a mqveletet az orr Ã©s a tatt rÃ©sznÃ©l kell elvÃ©gezni , hiszen egyÃ©
csak Ã©len talÃ¡lkoznÃ¡nak a bordÃ¡k a palÃ¡nkokkal.NÃ©zd meg a palÃ¡nk anyagÃ¡t natÃºr hajÃ³ esetÃ©n, ( ha kÃ©tsoros akk
termÃ©szetesen csak a mÃ¡sodik sor anyagÃ¡t ) hogy Ã¡rnyalatra azonosak-e. Fektesd ki egymÃ¡s mellÃ© az mind Ã©s jÃ³
fÃ©nyben nÃ©zd Ã¡t. Fogsz lÃ¡tni Ã¡rnyalatnyi kÃ¼lÃ¶nbsÃ©geket. E szerint vÃ¡logasd szÃ©t Ã©s a jobb bal oldalra pÃ¡rhuzam
igyekezz felrakni. Pl. kÃ©t sor vilÃ¡gosabb , kÃ©t sor sÃ¶tÃ©tebb .MindkÃ©t oldalon. A vÃ©gÃ©n nagyon pofÃ¡s kinÃ©zetet kap
MegnÃ©zendQ, hogy az elsQ a fedÃ©lzettel kÃ¶zel, vagy teljesen egyvonalban lÃ©vQ palÃ¡nk elQzetes hajlÃ-tÃ¡s nÃ©lkÃ¼l
szÃ©pen ( nagy feszÃ¼lÃ©s nÃ©lkÃ¼l ) felilleszthetQ â€“ e a helyÃ©re. Ez a hajÃ³ alakjÃ¡tÃ³l fÃ¼gg. Amit a neten megnÃ©zhe
Prince de Naufchatel elsQ pÃ¡r palÃ¡nkja gond nÃ©lkÃ¼l felrakhatÃ³, ellenben a Victory hajÃ³ elsQ palÃ¡nksora is
kÃ©szÃ¼lÃ©kben valÃ³ hajlÃ-tÃ¡st igÃ©nyelt.TehÃ¡t megnÃ©zed milyen Ã-vq a hajlÃ-tÃ¡s. Ha szÃ¼ksÃ©ges a palÃ¡nkot felhel
elQtt hajlÃ-tod. A kÃ©sQbbi ( lentebb lÃ©vQ ) palÃ¡nkoknÃ¡l szinte biztos az elQre valÃ³ hajlÃ-tÃ¡s szÃ¼ksÃ©gessÃ©ge.A palÃ
hajlÃ-tÃ¡sÃ¡hoz egy lehetsÃ©ges ( nem egyedÃ¼li ) kÃ©szÃ¼lÃ©k a barkÃ¡cs rovatban lÃ¡thatÃ³. A lÃ©gyege , hogy a fÃ¡t forrÃ
vÃ-zben 5-15 percig fQzni kell, majd a megfelelQ Ã-vre hajlÃ-tva ( egyszerre tÃ¶bbet kis difik a sugÃ¡rban nem szÃ¡mÃ-tanak
) megvÃ¡rni mÃ-g megszÃ¡rad. Kb. 24 Ã³ra.Ha meg van az elsQ palÃ¡nk a bordÃ¡kat bekened ragaszÃ³val abban a vonalban
ahova a palÃ¡nk kb. kerÃ¼l. ( Palma Fa Express ) Ehhez ne hasznÃ¡lj pillanatragasztÃ³t.TehÃ¡t az elsQ palÃ¡nkot
felilleszted a helyÃ©re , rÃ¶gzÃ-ted , ( csipesz , szorÃ-tÃ³ , gombostq , rÃ©z szeg , gumiszalag , stb. ) Ã©s a borda oldalrÃ³l
ragasztod.A rÃ¶gzÃ-tÃ©s olyan legyen , hogy ne legyen utjÃ¡ba a kÃ¶vetkezQ palÃ¡nknak de tartson a ragasztÃ³ kÃ¶tÃ©sÃ©ig.
emlÃ-tett ragasztÃ³ teljes kÃ¶tÃ©se kb 24 Ã³ra.A palÃ¡nkokat egyenkÃ©nt oldalankÃ©nt vÃ¡ltva rakod fel.NÃ©hÃ¡ny palÃ¡nksor
el kell kezdeni fogyasztani. Ez azt jelenti , hogy a tÃ©telezzÃ¼k fel 6 mm szÃ©les palÃ¡nk mÃ¡r az X edik sor utÃ¡n nem
illeszthetQ fel szÃ©pen .Akkor a palÃ¡nk orr vagy tatt vagy mindkÃ©t rÃ©szÃ©bQl 1-2-3-4-mm le kell gyalulni. Mindaddig mÃ-g
szÃ©pen fel nem fekszik. ( mini gyalura gondolok OBI , TESCO stb.)Lehet , hogy annyit kell elvenni az anyagbÃ³l , hogy
nem Ã©ri vÃ©gig a hajÃ³testet. Ez nem baj ez teljesen termÃ©szetes. Fontos, hogy ezek a fogyasztÃ¡sok a jobb Ã©s bal oldalon
pÃ¡rhuzamosan tÃ¶rtÃ©njenek.A kÃ¶vetkezQ palÃ¡nk majd vÃ©gig fogja Ã©rni , vagy az azt kÃ¶vetQ.Ha esetleg szÃ¼ksÃ©ges
palÃ¡nk csavarÃ¡sa is ( a tatt felÃ© szokott elQfordulni az orrnÃ¡l ritkÃ¡bban )) azt mindig miutÃ¡n a szÃ©lessÃ©gÃ©t
meghatÃ¡roztad ( legyalultad ) nedvesÃ-ts meg Ã©s Ãºgy csavard.Mindig csavard kicsit tÃºl ( kicsit vissza fog rÃºgni ) fogod
egy fogÃ³val Ã©s hajszÃ¡rÃ-tÃ³val ,meleglevegQ fÃºvÃ³val szÃ¡rÃ-tod , addig mÃ-g magÃ¡tÃ³l az adott pozÃ-ciÃ³ban marad.Ha
van tattÃ¼kÃ¶r a palÃ¡nkokat pÃ¡r centivel mindig engedd tovÃ¡bb , majd a tattÃ¼kÃ¶r beÃ©pÃ-tÃ©sekor vÃ¡gd le a szÃ¼ksÃ©
mÃ©retre.A hajÃ³fenÃ©ken a gerinc mellett az utolsÃ³ pÃ¡r palÃ¡nk beillesztÃ©sÃ©re ( fogyasztÃ¡s ) kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen figyelj.Ha d
palÃ¡nkozÃ¡sÃº a hajÃ³ akkor az elsQ ( vastagabb ) palÃ¡nksornÃ¡l lehet kicsit lezsernek lenni . A kÃ©sz pakÃ¡nkozÃ¡st
Ã¡tcsiszolva a mÃ¡sodik sort mÃ¡r tapasztalatokkal felvÃ©rtezve gondosan fel tudod rakni. A mÃ¡sodik sort 1 palÃ¡nk
szÃ©lessÃ©ggel magassÃ¡gban el kell tolni az elsQ sorhoz kÃ©pest, hogy Ãºgymond kÃ¶tÃ©sben legyenek.A mÃ¡sodik sor
Ã¡ltalÃ¡ban 0,5 mm vastag. KÃ¶vetkezÃ©skÃ©p a hajlÃ-tÃ¡sok, csavarÃ¡sok mennek szÃ¡razon gond nÃ©lkÃ¼l. A mÃ¡sodik so
a fogyasztÃ¡sra kell nagyon figyelni , fQleg ha natÃºr szÃ-nq hajÃ³rÃ³l beszÃ©lÃ¼nk.Itt a fogyasztÃ¡st nem tudod gyaluval
elkÃ©szÃ-teni ehhez a szike acÃ©l vonalzÃ³ mellett jobb.Ha natÃºr, ha festett a kÃ©sz hajÃ³testrQl el kell tÃ¼ntetni a szegek ,
stb nyomait.Ha olyan a kivitel mint pl. a Princ de Neufchatel ( hogy lÃ¡thatÃ³ak a szÃ¶gek ) akkor is ki kell hÃºzni minden
szÃ¶get . A nyomÃ¡t eltÃ¼ntetni . CsiszolÃ¡s utÃ¡n a szeg fejÃ©t levÃ¡gni egyenesre reszelni a csÃ-pett felÃ¼letet Ã©s a szege
szÃ©pen vonalba Ã©s egysÃ-kba beÃ¼tni.FestÃ©s lakkozÃ¡s vagy teljesen natÃºrban hagyÃ¡s esetÃ©n is a pÃ³rustÃ¶mÃ-tÃ©s
feledkezz meg.Â A szerszÃ¡mokrÃ³lÂ A palÃ¡nkhajlÃ-tÃ³Â "fogÃ³" anyagÃ¡ban ( mÃ¡rmint a nyÃ©l ) igen gyenge minQsÃ©gq
mqagyag, ripsz-ropsz eltÃ¶rik.Â Â EgyÃ©bkÃ©nt mint szerszÃ¡m nem lenne rossz , cserÃ©lhetQ betÃ©teivel lehetne palÃ¡nkot
elcsÃ-pni, "hajlÃ-tani" ( nem vÃ©letlenÃ¼lÂ "" kÃ¶zÃ¶tt ) Ã©s puha anyagokat ( pl. rÃ©z ) 90 fokban hajlÃ-tani . Ami a â€œhajlÃ
ugyanaz megvalÃ³sÃ-thatÃ³ hengeres csQrq fogÃ³val. Â AÂ "hajlÃ-tÃ¡s" nem igazÃ¡n hajlÃ-tÃ¡s. Ugyanis a hajlÃ-tÃ³ fogÃ³val,
vagy egy hengeres csQrq fogÃ³val, Ãºgy valÃ³sÃ-thatÃ³ meg, hogy tulajdonkÃ©ppen megtÃ¶rÃ¶m a fa hosszanti rostjait igen
gyakran 1-1,5-2 mm tÃ¡volsÃ¡gra ( szinte folyamatosan ) egymÃ¡s utÃ¡n. Ã•gy egÃ©szen kis rÃ¡diuszok kialakÃ-thatÃ³k , de a fa
anyagÃ¡ban sÃ©rÃ¼l. Mivel a rostokat megtÃ¶rÃ¶m, ezÃ¡ltal a palÃ¡nk szÃ©lessÃ©gÃ©ben kissÃ© hullÃ¡mosodik ( ez lecsiszo
az eredi anyag veszÃ-t tÃ¶bbet kevesebbet veszÃ-t tartÃ¡sÃ¡bÃ³l. A magam rÃ©szÃ©rQl csak szÃ¼ksÃ©g megoldÃ¡snak tudnÃ
javallani.Â Van egy mÃ¡sikÂ "gÃ¶rgQs" hajlÃ-tÃ³ is ahol hÃ¡rom gÃ¶rgQ ( az egyik Ã¡llÃ-thatÃ³ ) kÃ¶zÃ¶tt kellene a palÃ¡nknak
felvenni az Ã-velt alakot. Na, erre ne nagyon szÃ¡mÃ-tson senki. Ezzel a mÃ³dszerrel, mint technolÃ³giÃ¡val rugalmatlan
anyagok hajlÃ-tÃ¡sa ( pl. rÃ©z, alumÃ-nium, lÃ¡gyvas ) kÃ-vÃ¡lÃ³an megvalÃ³sÃ-thatÃ³. FÃ¡ra tÃ¶kÃ©letesen alkalmatlan. Â GÃ
mÃ³dszerrel az a megoldÃ¡s jÃ¡rhatÃ³, ha a hÃ¡rom gÃ¶rgQ kÃ¶zÃ© teljesen be van szorÃ-tva a palÃ¡nk, viszonylag kis
rÃ¡diuszon a gÃ¶rgQk felÃ¼lete rovÃ¡tkolt, Ã©s hasonlÃ³kÃ©ppen megtÃ¶ri a palÃ¡nk hosszanti szÃ¡lait mint a fent leÃ-rt fogÃ³.
fentiek nem tÃ¶rvÃ©nyek, de talÃ¡n Ã©rdemes elgondolkodni rajta. AzutÃ¡n mindenki azt csinÃ¡l amit akar. :)Â Ha bÃ¡rmi
mÃ¡sban segÃ-thetek, vagy itt nem voltam Ã©rthetQ szÃ-vesen Ã¡llok rendelkezÃ©sedre.
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