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Nagyon hasznos kis kÃ¶nyv. PrÃ³bÃ¡lok segÃ-teni azoknak akiknek ilyen gondjaik vannak.

A forrÃ¡sanyag: Pallai SÃ¡ndor FÃ©mdÃ-szmÅ±

A fÃ©meket tÃ¶bbfÃ©le eljÃ¡rÃ¡ssal lehet szÃ-nezni. GalvÃ¡nozÃ¡s, az elektrokÃ©miai, Ã©s a kÃ©miai szÃ-nezÃ©s. A mi esetÃ
szerintem csak a kÃ©miai szÃ-nezÃ©s jÃ¶het szÃ³ba, mert a tÃ¶bbi nagyon macerÃ¡s, komoly technikai felkÃ©szÃ¼lÃ©st igÃ©
Amit merek ajÃ¡nlani, mert mÃ¡r Ã©n is alkalmaztam, a sÃ¡rga Ã©s a vÃ¶rÃ¶srÃ©z szÃ-nezÃ©sÃ©re a kÃ©nmÃ¡jas fÃ¼rdÅ‘ ( k
szulfid ). Ezzel feketÃ©s-barna szÃ-n Ã©rhetÅ‘ el.Â

A vÃ¶rÃ¶srÃ©z szÃ-nezÃ©se: a feladathoz tapasztalatom szerint a 10g kÃ©nmÃ¡j Ã©s 1000 ml vÃ-z Ã¶sszetÃ©telÅ± oldat kivÃ
ajÃ¡nlatos elÅ‘szÃ¶r egy prÃ³badarabon kiprÃ³bÃ¡lni. Ha nagyon gyorsan barnul az oldatot hÃ-gabbra kell csinÃ¡lni. Ã•gy
lassabban dolgozik, de szÃ-n erÅ‘ssÃ©gÃ©t, sÃ¶tÃ©tsÃ©gÃ©t jobban lehet szabÃ¡lyozni. A kÃ-vÃ¡nt szÃ-n elÃ©rÃ©se utÃ¡n az
vÃ-zben le kell mosni, Ã-gy a folyamat megÃ¡ll. SzÃ¡radÃ¡s utÃ¡n a felÃ¼let matt lesz, de finoman fel lehet polÃ-rozni.

A sÃ¡rgarÃ©z szÃ-nezÃ©s: az eljÃ¡rÃ¡s ugyan az, csak az oldatot tÃ¶mÃ©nyebbre kell csinÃ¡lni, Ã©s a sÃ¡rgarÃ©zen lassabba
dolgozik. Az oldatot fel kell melegÃ-teni 60-70 fokra. Senkinek ne jusson eszÃ©be a konyhÃ¡ban, vagy a fÃ¼rdÅ‘szobÃ¡ban
csinÃ¡lni, mert a kÃ©nmÃ¡j fÃ¶rtelmes bÃ¼dÃ¶s. A zÃ¡ptojÃ¡s mellette ipari tanulÃ³ lehet. Marad a mÅ±hely vagy a szabad
levegÅ‘.

A zsÃ-rtalanÃ-tÃ¡s: a mÅ±veletek megkezdÃ©se elÅ‘tt a tÃ¡rgyakat a sikeres munka Ã©rdekÃ©ben zsÃ-rtalanÃ-tani, Ã©s
oxidmentesÃ-teni kell. ZsÃ-rtalanÃ-tani a szÃ-nesfÃ©meket lehet kifÅ‘zÃ©ssel, 10%-os nÃ¡tronlug oldatban, vagy perklor-etilÃ©n
lemosÃ¡ssal. Mikor Ã©n barnÃ-tottam rezet, csak a hÃ¡ztartÃ¡si sÃ³sav hÃ-gÃ-tott formÃ¡jÃ¡t hasznÃ¡ltam, Ã©s nÃ¡lam az is bev

JÃ³ tanÃ¡cs: A makattezÅ‘k nagyon precÃ-z emberek, de ennek ellenÃ©re a mÅ±veletek elvÃ©gzÃ©sÃ©hez a vÃ©dÅ‘szemÃ¼v
gumikesztyÅ± hasznÃ¡lata ajÃ¡nlott !

EgyelÅ‘re ennyit tudtam segÃ-teni, remÃ©lem sok makettezÅ‘nek Ã¶rÃ¶me lelik benne mikor a vÃ©geredmÃ©nyt meglÃ¡tja. Ha
valakinek mÃ©g tovÃ¡bbi segÃ-tsÃ©gre van szÃ¼ksÃ©ge szÃ-vesen Ã¡llok mindenki rendelkezÃ©sre, ha tudok segÃ-tek.
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