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naam van de How-to 
het gebruik van decalsofterners 
 
auteur 
Gerwin Berghorst 
 

gebruikte materialen / gereedschappen: 

• Model 

• Zachte penseel  nr. 3 of nr. 4 

• Decalsoftener (microsol) 
 

korte beschrijving 
Een decalsofterner wordt gebruik om de decal mooi op je model te plakken. Met name op 
moeilijke plekken en oneven vlakken kan een decalsoftener van pas komen. 
 

beschrijving 
Als decalsoftener voor deze How-to gebruik ik Micorsol van het bedrijf Microscale. 
 

 
 
 
En als auto gebruik ik een achterlicht van een Ford Thunderbird SC in schaal 1:24. Op de 
achterlichten van deze auto zijn de thunderbird logo’s (uitgespreide vleugels)  ingegoten en 
daarbij zijn decals geleverd om de logo’s kleur te geven. In de logo’s is duidelijk een reliëf 
te zien, maar als je de decal erop plakt zie je hier niets meer van. Een decalsoftener zorgt 
dat de decal zacht wordt en in het reliëf vloeit. 
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Als eerste breng je de decals op gewone wijze aan net als alle waterslide decals. De 
plaatsing en het droogdeppen van de decal is ook heel belangrijk, aangezien je de decal na 
het aanbrengen van de decalsoftener niet meer aan mag raken. Dus zorg dat je de decal 
goed hebt liggen voordat je de decalsoftener erbij pakt. 
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Als je alles dan klaar hebt gaan we met de decalsoftener aan de gang. Smeer je decal 
gewoon in met de kwast, een beetje stevig aanbrengen is geen probleem. Je decal zal nu 
snel helemaal gaan rimpelen. Raak niet in paniek, dit hoort bij het proces. Wat je ook doet 
of denk, raak de decal a.u.b. niet aan! Ik spreek uit eigen ervaring, je decal scheurt geheid 
en dan moet je op zoek naar een nieuwe. 
 
Na het drogen van de decalsoftener kunnen we het resultaat gaan bekijken. Zijn we 
tevreden en gaan we door naar een ander deel van de bouw, of lijkt het nog niet goed 
genoeg? Als je denkt dat het nog niet goed genoeg is, dan smeer je de decal nog gewoon 
een keer in met je decalsoftener. Dit kun je net zo vaak herhalen tot je tevreden bent. 
 

 
 
conclusie 
Nu je decal mooi op het oppervlak is aangesloten kun je de rest van je decals afwerken of 
je model “sealen” met blanke lak. Hierdoor worden je decals ook mooi geschermt tegen 
weer en beschadigingen. Mijn conclusie: gebruik voor je decals eigenlijk altijd een 
decalsoftener, je krijgt een superstrak resultaat en het is eigenlijk weinig werk. 
 


