Afwerking van schuimmodellen
Bewerkingstappen om schuimmodellen een regelmatig oppervlak te geven
dat op kunststof lijkt
Schuim is niet alleen geschikt voor snelle spuugmodellen, je kunt het ook zo afwerken dat het heel
aardig op kunststof lijkt. Hiervoor moeten lagen van drie verschillende materialen op het schuim
aangebracht worden: Latex, spuitplamuur en spuitverf.
Het groene schuim is uitgangspunt van dit overzicht.

Voordat je gaat verven
Het is uitermate belangrijk dat je oppervlak goed glad is. Elke oneffenheid zul je weer tegenkomen na
je verflaag. Door de plamuurlaag kun je gevolgen hiervan al snel zien, maar het kost extra tijd om ze
op dit moment weer te verwijderen. Zorg dus dat je model van te voren de gladheid heeft die nodig
is voor je eindproduct

1) Latex of kwastplamuur
Latex
a) Dikke laag latex met de kwast aanbrengen en laten drogen (zie linkerdeel in de afbeelding1). De
droogtijd hangt af van de soort latex, vaak 1 dag, maar er zijn ook sneller drogende soorten.
b) Latex glad schuren met eerst grof en dan fijn schuurpapier (zie rechterdeel in de afbeelding1).
Het beste resultaat krijg je als de structuur van het schuim nergens meer zichtbaar is, eventueel
plekken bijwerken met een nieuw laagje latex.
Kwastplamuur
Kwastplamuur is een dikkere ‘verf’ die je net als latex direct op het schuim smeert. De droogtijd is
afhankelijk van het merk en de soort. Deze laag is net als latex goed schuurbaar en vormt een goede
ondergrond voor je verflaag. De laag is makkelijk redelijk dik aan te brengen zodat je het goed kan
gladschuren. Kwastplamuur heb je in een alkyd and acryl variant, als basis voor een verf op alkyd of
acryl basis.
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2) Spuitplamuur
Afhankelijk van de gewenste eindkleur grijs of wit spuitplamuur aanbrengen (zie afbeelding 2, wit
voor lichte kleuren en grijs voor donkere kleuren). De droogtijd hangt af van het merk.
a) Spuitbus voor gebruik goed schudden, min. 1 minuut vanaf het moment dat de kogel hoorbaar is.
b) Spuitplamuur aanbrengen in dunne, gelijkmatige lagen vanaf ca. 25 cm. Zorg dat je de spuitmond
op gelijke afstand ten opzichte van het model houdt. (dit is een moeilijk uitvoerbaar puntje om te
doen, maar zorgt wel voor een gelijkmatige verflaag.)
c) Zoveel lagen aanbrengen als nodig zijn (tot alle oneffenheden zijn gevuld).
d) Spuitplamuur schuren met heel fijn schuurpapier of schuurmatjes (Spuitplamuur is (afhankelijk
van het merk) schuurbaar na ca. 60 minuten.).
e) Zorg dat je model goed glad en STOFVRIJ is, voordat je het gaat verven.
Tips:
•
•

Meerdere dunne lagen geven een beter resultaat dan één dikke laag.
Een optimaal vullende laag ontstaat door het oppervlak kruislings te bespuiten (eerst van
links naar rechts en vervolgens van boven naar beneden).
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3 Spuitverf
Spuitverf aanbrengen voor een glanzend of mat oppervlak
Hoogglanz:
Een dikke laag vanaf ca 25 cm afstand aanbrengen (zie afbeelding 3 aan de linkerzijde) Het is de
kunst om een wat dikkere laag aan te brengen (die daardoor mooi glad uitvloeit) maar toch geen
‘zakkers’ te krijgen. Laat je te spuiten oppervlak dan ook zoveel mogelijk horizontaal drogen.
Glanz:
Een glimmend oppervlak kan ook verkregen worden door verschillende en dunne lagen aan te
brengen. De eerste laag is dan nog vrij doorzichtig. Na ongeveer 10 minuten kun je de volgende laag
aanbrengen. De tweede of zelfs de derde laag zorgt voor de dekking en de glans. Hierdoor heb je een
stuk minder kans op druipers, maar het kost wel iets meer tijd en je kan het proces beter beheersen.
Zie verder de spuitinstructie bij de spuitplamuur.
Mat:
Voor een fijn gestructureerd mat oppervlak van grotere afstand (min. 50cm) met tussenposes van
pakweg 5 minuten spuiten, waarbij de laatste laag heel ‘schraal’ wordt aangebracht waardoor deze
juist niet uitvloeit (zie afbeelding 3 aan de rechterzijde).
Bij gebruik van spuitbussen voor kunststof (oa. bij de Decokay) is de droogtijd ongeveer een half‐ tot
een uur als er goed geschud is.
Mat of glimmende verf kan ook bepaald worden door het type verf dat je gebruikt: hoogglans verf/lak
of mat/ satijn glans verf/lak. De verwerking is dan verder vergelijkbaar.
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Het spuiten van verf in het algemeen
Als je een model spuit moet je eerste de moeilijk holtes en gleuven spuiten en daarna pas de grotere
oppervlaktes. Bij die moeilijke holtes spuit je toch vaak ook ernaast op de grotere vlaktes. Bij het
spuiten van die grotere oppervlaktes hoef je die delen dan niet meer mee te nemen en voorkom je
druipers rond de moeilijke plekken.
Als je begint met spuiten, moet je altijd eerst NAAST het model spuiten, waarna je in één keer
gelijkmatig over het model gaat, wederom tot naast het model. Hierdoor voorkomt je spetters. Begin
steeds aan dezelfde kant en ga in banen op ca 25cm afstand over je model (kijk voor de juiste afstand
op de spuitbus, het is namelijk afhankelijke per type verf). Laat je model na de eerste dunne
spuitgang redelijk drogen voordat je een tweede laag aanbrengt. Je krijgt makkelijker een mooier en
beter resultaat als je het model in meerdere lagen spuit en niet in één keer dekkend. (Bron 4)
Verf op ACRYLBASISIS heeft de voorkeur omdat deze minder giftige stoffen uitstoot dan verf op
alkydbasis

Mogelijke Problemen
 Een acryl basis met een autolak kan een krakelee effect veroorzaken. Bij het drogen van de
autolak onstaan er over het hele oppervlak barstjes
 Als verf te dik is aangebracht :
o

Kan de verf gaan uitlopen waardoor je druipdruppels op het oppervlak krijgt.

o

kan de verf niet goed gelijkmatig drogen, waardoor de lak kan gaan barsten.

 Als de verf te snel droogt, door bijvoorbeeld een fohn te dicht op het oppervlakte te gebruiken,
kan de verf gaan barsten.
Tips voor special effecten
Met een vernislaag
 kan je de ‘overgangen’ tussen twee kleuren op je model egaliseren. (Bron 3)
 Je kan dit ook gebruiken om stikkers of iets dergelijks te fixeren. (bron 3)
 Het helpt ook om een extra hoogglans effect te bereiken.

Bronnen:
Afgebeelde monsters: Luigi D’Andrea van D’Andrea & Evers Design
Tips : www.alabastine.nl
Bron 3: http://users.skynet.be/marc.vanderleyden/techniek_verfspuiten.htm

Nog een interessante bron voor inspiratie:
http://forum.modelbrouwers.nl/phpBB2/viewforum.php?f=30
http://www.modelbrouwers.nl/docs/modelbrouwers_how‐to_perfecte_laklaag.pdf
http://www.essortment.com/theartofpaint_rnhp.htm

