naam van de How-to
Modelbouwverf-antiklont-schudmachine
naam
Paul Fest
gebruikte materialen en gereedschappen
 Een oude (of nieuwe) decoupeerzaagmachine
 1 afsluitdop met schroefdeksel 40 mm voor grijze afvoerpijp dikwandig
 1 gewone afsluit-lijm-dop 40 mm voor grijze afvoerpijp dikwandig
 1verzonkenbout 5 cm M4, 1moertje M4 en sluitring.
korte beschrijving
Tip om 2 kogellagerkogeltjes van 3 mm in de verf te stoppen. Door dit lang genoeg te
schudden verdwijnen de klonten zonder verliezen of knoeiboel!! NB. Kogellagerkogeltjes
zijn los verkrijgbaar bij kogellagerhandel of fietsenmaker
.
beschrijving

Boor in de afsluit-lijm-dop een gaatje van 4 mm. Bevestig daar het boutje met ringen op.
Lijm deze dop met pvc lijm vast aan de afsluitdop met schroefdeksel 40 mm.
Je hebt nu een doosje waar de Revell en Humbrol verfpotjes in passen. (de schroefkant van
de dop heb ik iets ingefreesd zodat de potjes er gemakkelijk uit te halen zijn).
De onderste 1,5 cm van de bout iets afvijlen aan 2 kanten zodat deze ovaal en circa 2,8 mm
dik wordt zodat deze in de bevestiging voor het zaagblaadje past.
Zaagblaadje van de decoupeerzaag verwijderen en vervangen door de bout met het potje,
klaar is je schudmachine!
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Beslist geen dikkere kogeltjes gebruiken anders kunnen ze bij te heftig schudden de potjes
beschadigen!
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