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• Het te beplakken onderdeel of model
• Microscale Decalsoftener (microsol)
• Zachte penseel nr. 3 of nr. 4 (Alleen bij de 1ste en 4de plaatjes gebruiken)
• Carbonfiber decals
• Föhn
korte beschrijving
Gezien het feit dat het vaak naar voren toe komt dat mensen problemen hebben met het
aanbrengen van carbon decal op bepaalde onderdelen is deze how-to gemaakt.
beschrijving
Hierbij een kleine How-to hoe carbon aan te brengen met behulp van Microsol en de Föhn.
De te gebruiken decal ruim uitknippen en leg deze in het water om los te weken.
LET OP DE DECAL KRIMPT DOOR DE WARMTE HOU JE DECAL IETS RUIMER ALS JE OBJECT
Object (in dit voorbeeld een motorkap) insmeren met microsol en een penseel zodat het
goed verdeeld wordt. Decal op z’n plaats leggen en laten "kleven" op je object.
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Decal insmeren met een klein beetje Microsol en even laten inwerken. Niet gaan wrijven
met een zachte kwast o.i.d. gewoon de Föhn erbij nemen. Op de laagste stand van niet te
grote afstand de decal laten opdrogen en je zal zien dat de meeste vouwen eruit trekken.

Nadat alles goed droog is nogmaals insmeren met SOL en weer verwarmen met de föhn
(zelfde afstand). Je ziet meteen dat door de warme motorkap de decal al meteen wat
strakker wordt.
Hierna kun je de eventuele randjes bij rondingen insnijden voor een betere verwerking van
de decal zoals in dit geval bij de rand van de voorruit en motorkap.
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Als de decal glad is.. EN AFGEKOELD de eventuele naden van je object insnijden om het
rest materiaal te kunnen verwijderen.
Het restmateriaal wat buiten je object/onderdeel valt insmeren met microsol. Hierdoor
wordt dit weer zacht en kun je het met een zachte kwast wegvegen. Veeg wel van je decal
weg anders komt deze los door de sol. Na droging zal dit dus het uiteindelijke resultaat
moeten zijn.

conclusie
Goede manier om lastige oppervlaktes te voorzien van een strakke decal. Mijn ervaring is
dat het op Scale motorsport carbondecals en Crazy modeler carbondecals goed werkt.
Wel is het raadzaam om in het begin wat meer afstand te houden met de föhn om
eventueel opkrullen te voorkomen omdat het te warm kan worden.
Veel succes.
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