Het creëren van
authentieke kanonnen…
Deze how-to is geschreven voor Modelbrouwers.nl om jullie te laten zien hoe
eenvoudig het kan zijn om messing kanonnen te verouderen en een
authentieke “look” te geven. Dit doe ik aan de hand van 2 producten van
Birchwood Casey.
Op de foto rechts is te zien welk resultaat we willen
behalen.
Dit is natuurlijk met diversen verftechnieken goed te
realiseren, echter heb je een groot schip op stapel
staan waarbij er 74 kanonnen of meer beschilderd
moeten worden, dan ben je toch een tijdje zoet…

Wat hebben we nodig?
-

bakje met koel en helder water,
droge oude doek,
oude tang of pincetten
Birchwood Casey “Super Blue” of “Brass Black”
messing kanonnen

“The magic stuff”
Birchwood Casey is een fabrikant welke producten op de markt brengt voor
de schietsport. Aangezien kanonnen behoorlijk in die categorie vallen kunnen
we met een gerust hart dit goedje eens laten gedijen op onze messing
voorwerpen.
Wat is het nu voor spul en wat doet het?
Wel, dat hangt ervan af welk product je gaat gebruiken. Ikzelf heb 2
verschillende producten gekocht en geprobeerd en zal laten zien wat ze
precies doen.
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Super Gun Blue

Brass Black
De Super Gun Blue is te gebruiken op
verschillende metalen wat ervoor
zorgt, door middel van een agressief
goedje, de toplaag van het metaal
gaat oxideren. Door de zuren in het
product zal het zich in het metaal
vreten als het ware, waardoor je een
soort van etsmiddel hebt. Voor de
Brass Black geldt hetzelfde verhaal,
echter dit product is beter geschikt
voor messing, koper en brons.

Birchwood Casey “Brass Black”
Stap 1, het begin!
We beginnen met de messing kanonnen die we willen gaan verouderen.

Deze kanonnen gaan we eerst schoonmaken door ze onder te dompelen in
een bakje met afwasmiddel. Hiermee ontvetten we de kanonnen zodat er een
goede hechting gaat ontstaan. Spoel het kanon goed af in water en droog
deze met een doek of keukenpapier. Als 2e optie zou je het kanon nog kunnen
onderdompelen in zuivere aceton zodat echt al het vet en vuil verwijderd is
van het product.
Let op, na het ontvetten het product niet meer beetpakken met je vingers
maar met een tang of pincet die natuurlijk vetvrij is.

- pagina 2 van 7 Kijk voor meer tips, bouwverslagen en materialen op Modelbrouwers.nl!
De inhoud van dit document is eigendom van de auteur dan wel modelbrouwers.nl en mag niet zonder
toestemming worden gekopieerd. Heb jij ook een goede tip of truc en wil je die delen met medemodelb(r)ouwers? Stuur het naar beheer@modelbrouwers.nl! De template kan je downloaden van
http://www.modelbrouwers.nl/docs/tips_en_trucs.zip

Stap 2, het onderdompelen van het kanon
We nemen nu ons kanon vast middels
een pincet of een tang. We gaan het
kanon onderdompelen in de Brass Black
en dat is een zeer agressief goedje.
Aanraking met de huid kan ervoor zorgen
dat het schraal en rood wordt, dus wordt
met grote etiketten geadviseerd goede
voorzorgsmaatregelen te treffen.

Tijdens het onderdompelen is
het niet nodig om het messing
kanon extra te bewegen. Je
kunt het gewoon stilhouden in
het potje en wachten totdat het
messing voldoende geoxideerd
is.
Dit proces duurt ongeveer 30
seconden.

Stap 3, het schoonspoelen
Wanneer de 30 seconden voorbij zijn
haal je voorzichtig het messing kanon
uit het potje. Het kanon is nu volledig
zwart en zal even schoongemaakt
moeten worden.
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Hierna spoelen we het
kanon schoon in een
bakje met water.
Waardoor je kunt zien of
het kanon helemaal
zwart is of dat er nog
plekjes messing
zichtbaar zijn.
Wanneer er nog plekjes
zichtbaar zijn is het
gewoon een kwestie
stappen 2 en 3 nogmaals
te doorlopen.

Stap 4, het droogwrijven
Na het spoelen in het water
gaan we nu het kanon
droogwrijven op een oude
doek.
Een oude doek is raadzaam
omdat het messing nu nogal
zwart afgeeft.
Met het droogwrijven wordt
die authentieke look zichtbaar
en kun je ook gelijk
controleren of het kanon
netjes overal gelijkmatig is
geoxideerd.
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Het resultaat!
We vergelijken nu het messing kanon met het kanon behandeld met Brass
Black van Birchwood Casey.

In mijn ogen is dit een hele verbetering wat op het schip een veel betere
uitstraling zal geven.
Wil je nu een kanon nabootsen dat al jaren in de dieptes van de zee gelegen
heeft en ontdekt is bij een historisch onderzoek etc?
Dan kan dit heel eenvoudig op 2 manieren.
- Manier 1: Na het uithalen van het kanon uit de Brass Black,
schoonspoelen in water verdund met een beetje Brass Black. Hierdoor
blijft er een residu achter op het kanon, wat resulteert in een groene
aanslag.
- Manier 2: Door middel van lichtgroene verf het kanon “drybrushen”
Een voorbeeld van manier 1 staat hieronder afgebeeld, daarnaast een echt
authentiek kanon;
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Birchwood Casey “Super Gun Blue”
Stap 1, het begin!
We beginnen met een metaal voorwerp dat we een authentieke zwarte kleur
willen geven. Dit zouden bijvoorbeeld kanonskogels kunnen zijn die van
glimmend metaal bijgeleverd zijn in de bouwdoos. In dit geval pak ik een
ander voorwerp wat beter zichtbaar is.

Stap 2, het onderdompelen van het voorwerp
We nemen het voorwerp weer
vast middels een pincet of een
tang en dompelen het voorwerp
in de Super Gun Blue.
Ook hier geldt voorzichtigheid,
dit spul is agressief!!
1 voordeel, het geeft geen
extreme lucht af zodat je de
eerste week niet meer welkom
ben in je eigen huis…
Tijdens het onderdompelen is
het niet nodig om het voorwerp
extra te bewegen. Je kunt het gewoon stilhouden in het potje en wachten
totdat het metaal voldoende geoxideerd is. Dit proces duurt ongeveer 30
seconden.
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Stap 3, het schoonspoelen
Wanneer de 30 seconden voorbij zijn haal je voorzichtig het metalen voorwerp
uit het potje. Dit is nu volledig zwart en zal even schoongemaakt moeten
worden.
Ook nu spoelen we dit in een bakje met water schoon.

Stap 4, het droogwrijven
Na het spoelen in het water wrijven we het voorwerp droog op een oude doek.
Met het droogwrijven wordt die authentieke look zichtbaar en kun je ook gelijk
controleren of het voorwerp netjes overal gelijkmatig is geoxideerd.

Het resultaat!
En zo hebben we een authentiek zwart voorwerp behandeld met Super Gun
Blue van Birchwood Casey.

Peter Smits
mei 2007
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