Návod k použití modelové vody Langmesser / Model Scene
1.

Připravte dno budoucího vodního toku či nádrže. Natónujte podklad, zasypte dle vlastní
úvahy hlínou, pískem, štěrkem či jiným vhodným materiálem, který chcete, aby prosvítal
ze dna. Na dno lze umístit také trsy vegetace. Upozorňujeme, že voda je velmi řídká
(samonivelační schopnost) a zateče opravdu všude, takže podklad musí být dokonale
těsný a nejlépe vodorovný. Voda má schopnost vzlínat do travin a savých materiálů, proto
konečnou úpravu břehů realizujte až po zatvrdnutí vody!

2.

Do oddělené nádobky si rozdělejte vodu. Smíchejte obě složky vody v poměru 2:1. Složky
označené HARZ použijte 2 objemové díly, složky označené HÄRTER použijte 1 díl.
Vše důkladně promíchejte, míchejte nejméně 1 minutu. Takto rozdělaná voda je dále
zpracovatelná nejméně 60 minut.

3.

V dalším kroku je vhodné vodu natónovat do požadovaného odstínu. Použijte výhradně
práškové pigmenty Model Scene určené k tomuto účelu (v nabídce jsou 3 odstíny:
zelená, rezavá a hnědá). Pigmenty do vody přidávejte velmi opatrně po nepatrných
množstvích (na špičku nože) a důkladně míchejte, než se dokonale rozpustí. V případě
použití jiných barviv pro tónování vody výrobce neručí za případné znehodnocení vody.

4.

Dobře rozmíchanou vodu nyní můžete nalít do budoucího koryta, které musí být
ve vodorovné poloze, jinak voda steče pouze do nižších partií. Najednou je možné nalít
vrstvu až 10 mm silnou. Voda se v této vrstvě nezahřívá ani není nijak agresivní k materiálům
jako je polystyren či styrodur, není se tedy třeba obávat jejich znehodnocení.
POZOR! Při jednorázové aplikaci silnější vrstvy než 10 mm může dojít k nežádoucímu
zahřátí!

5.

V této chvíli necháme vodu tuhnout, je nutné po dobu tuhnutí zajistit bezprašné prostředí!
Voda je tuhá a nelepí cca po 20-22 hodinách, kdy lze na ní i v jejím okolí dále pracovat.
Konečného vytvrzení dosáhne voda po 72 hodinách.

6.

Po ztuhnutí vody je výsledkem dokonale rovná hladina. Pokud chcete dále znázornit vlnky,
doporučujeme použít přípravek Vallejo Water Effects, který bývá k dostání v prodejnách
pro plastikové modeláře nebo si jej v případě zájmu můžete objednat rovněž
prostřednictvím Model Scene.
Kontaktní e-mail: info@model-scene.com

Výrobek je určen pouze dospělým modelářům!

