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VAMITOOLS I. osztályú HÉV felvételi épület 1.0 – 501-es típus 

2019.11.13. előtt vásárolt termék 

 

Makettragasztót (Rewell stb.) NE használjanak termékeinkhez, mert az oldószere kárt tehet az egyes alkotóelemekben 

(főleg a vékonyakban)! A következő ragasztókat ajánljuk: kék tubusos Technokol Rapid (acetonmentes), 

kétkomponenses ragasztó (Epoxy Rapid, Araldite stb.). Bővebb információ a ragasztással, festéssel stb-vel kapcsolatban 

a minden termék oldalán elérhető általános tájékoztatóban van! 

Az építést az oldalak egyesével történő összerakásával kezdjük. Minden oldalnál a sraffozott lesz a belső, míg a sima fényes 

a külső rész. Elsőként a nyílászárók belső távtartóit tegyük a helyükre. A sárga fal sraffozott felére ragasszuk a fehér 

távtartókat (tehát a belső oldalra), ez nagyon fontos! Mivel az oldallapok külön-külön nem szimmetrikusak, így, ha rosszul 

ragasztjuk össze, az alapra nem lehet feltenni őket! Az oldallapokra a díszeket egyelőre ne tegyük fel, ezt csak a tűzfalaknál 

kell megtenni a leírás alapján. A nyílászáróra még a beragasztás előtt az üvegimitációkat ne felejtsük el feltenni. 

A tűzfalaknál a távtartókon és ablakokon kívül a kilógó szelemeneket és az oldalhoz tartozó díszeket is, és ezen az oldalon 

a csengőt is ragasszuk fel. 
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A nem tűzfalak esetén csak a nyílászárókat és a távtartókat ragasszuk fel. 
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Az alap két részből áll, ezeket illesszük össze és a két merevítővel ragasszuk össze. 
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A falak külön-külön való ragasztásával végeztünk, elkezdhetjük összeépíteni őket. Az alábbi ábra szemlélteti, hogy melyik 

fal hova való Ragasztási segédletként a falakat ragasszuk össze ideiglenesen az alábbi képen látható módon Scotch Magic- 

vagy Krepp takarószalaggal, így a falak a későbbi ragasztás során nem fognak elmozdulni. Egy-egy saroknál akár több 

helyen is megragaszthatjuk a ragasztószalaggal, így még biztosabb tartást kapunk. (A kép csak illusztráció) 
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Ha a falak megragadtak, távolítsuk el a ragasztószalagokat. A tűzfalak közötti oldalak díszeinek nincsenek külön 

pozícionálói, így vegyük alapul a tűzfalak díszeit, valamint a falakon levő nyílásokat és ezek segítségével ragasszuk fel őket. 
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Ezután a lábazati kövezéssel megyünk tovább. Minden részhez keressük meg az oda passzoló elemet. Ha mindegyiknek 

megtaláltuk a helyét, elkezdhetjük a ragasztást. 
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Miután a falakkal elkészültünk, vágjuk ki a mellékelt kartonlapokból az egyes oldalakhoz tartozó belső kartonborításokat. 

Célszerű kétoldalas ragasztóból néhány csíkot tenni az abakok kereteinek hátsó részére és ezzel megragasztani a 

kartonimitációt. A két oldalnál szintén a nyílászárókra tegyünk ragasztócsíkokat, illetőleg az alapon levő oszlopokra is 

ragasszunk belőlük, ezzel a kartonlap széleit is meg lehet fogatni. Az alábbi képeken a fehér kartonlapok a könnyebb 

megkülönböztethetőség érdekében sötét színnel vannak imitálva. Két oldal van, amin nincs nyílászáró, ide egy kb: 

35*85mm-es téglalapot vágjunk ki (érdemes pontosítás végett utánamérni, mert a többi kartonlap illesztéseinek 

pontatlanságai miatt lehet minimális eltérés). 

  

 

Amint az összes imitáció a helyén van, a sarkoknál célszerű a kartonokat egymással is összeragasztani Technokollal vagy 

Scotch Magic ragasztószalaggal a még biztosabb tartás érdekében.  

A mellékelt nyomtatás nélküli kartonlap(ok)ból vágjunk ki akkora lapokat, amivel a lentebb látható részeket a 

tetőrácsokban le lehet fedni. Ragasszuk be a lapot, úgy, hogy az alsó részen a kilógó szarufákra, illetve a szélen, és ahol 

van középen dupla hosszanti pozícionáló léc, ne érjen rá sehol. 

Két kis téglalap, kb. 59*60mm, trapézok méretei pedig az alábbi ábrán láthatók: 
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A továbbiakban a tetőelemek kartonlapjai a jobb áttekinthetőség végett nincsenek a fotókon, de semmiképp se vegyük le 

őket. Folytassuk a tetőemelekkel. A mellékelt vékony zöld csíkokat ragasszuk a tetőrács legalsó léceire az alább látható 

elosztásban úgy, hogy az egyes tetőrácselemek szélső léceire ne lógjanak ki, mert oda később további szegőlécek fognak 

kerülni. Ezeket azért kell feltenni, hogy a legalsó cserépsor ne sík, hanem döntött pozícióban kerüljön majd fel. A 

tetőrácsnak arra az oldalára ragasszunk, amelyik teljesen sík. A főépület tetejére kisebb csíkok kellenek, mivel ilyen méretű 

csík külön nincs, így az mellékeltekből vágjunk méretre. 
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Ragasztás után próbáljuk fel a tetőt az épületre. A tető alján kétoldalt vannak pozícionáló részek, ezek segítségével 

helyezzük fel az elemeket a falakra. A tető súlyának megtartása végett a képen látható sárga merevítő elemet is próbáljuk 

be a helyére, beragasztani még nem kell, majd akkor, ha elkészült a tető. 
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Miután megnéztük, hogyan is fog állni a tető, vegyük le. Erre a lépésre azért volt szükség, hogy amikor már a teljesen kész 

tetőt tesszük fel, ne akkor kelljen próbálgatni, hanem már tudjuk, hogyan is kell felhelyezni. 

Folytassuk a cserepek fehelyezésével. Cserepek között kétféle végeleműt találunk, teljes- vagy félcserepest. Legalsó 

cserépsornál félcserepessel kezdjük. A hosszanti lécek a cserépsorok pozícionálói, minden cserépsort az eggyel fentebbi 

léc felső széléhez kell illeszteni és ilyen állapotban ragasztani. A cserépsorokat felváltva kell egymás után felragasztgatni, 

elsőként a már említett félcserepest, utána a telit és így tovább. 

A tetőhöz tartozik 4 kémény is, ehhez külön cserépsorok vannak, lentebb további képek és instrukciók lesznek róla. Mielőtt 

elkezdenénk feltenni a cserepeket a képeket feltétlenül nézzük végig! 

Mivel az épület teteje nem mindenhol egyforma, így az egyes oldalakhoz tartozó cserépsorok külön vannak csomagolva. 

Ne keverjük őket, mert nehéz lesz szétválogatni! 

Figyeljünk arra, hogy a tető vasút felé eső oldalán nincs kémény, tehát arra az oldalra a kémény nélküli cserépsorokat 

tegyük!  
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Ha ezzel a négy cserépsorral végeztünk, jöhetnek a kéményes cserépsorok. Egy-egy kéményhez 4 sor cserép tartozik, 1-1 

záró és két közbenső sor. Ha a kezdő cserépsort megragasztottuk, a kémény bágodimitációjával folytassuk, majd jöhet 

sorban a többi cserépsor.  
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Ha a cserepezéssel végeztünk, a főépület és a szárnyrészek tetejének találkozásánál a bádogimitációkat ragasszuk hozzá 

az egyes tetőelemekhez. Az alábbi képek megkönnyítik az elemek és a ragasztás helyének felismerését. Továbbra se 

ragasszuk össze a tetőelemeket! 

  

  

Tegyük a tetőelemeket a helyükre és ragasszuk is meg az alábbi sorrendben. Először a főépület egyik tetőrészét, majd a 

sárga merevítőt (a tetőn megvan a helye), a főépület másik tetőrészét és végül a két szárny tetejét is. Figyeljünk arra, hogy 

a tetőelemek egy szintben legyenek, lehetőleg pontosan illeszkedjenek, a hézagok szélei párhuzamosak legyenek, 

különben a kúpcserepek nem fognak megfelelően takarni. 
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A kémények ragasztása következik. Minden kémény egyforma, így bárhova tehetjük őket. Tegyük a helyére a kéményeket 

és rá a fedlapokat. 

  

Folytassuk a kúpcserepekkel. Ragasszuk őket úgy a tetőre, hogy egyik oldalon se lógjon túl a cserepeken. 
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A tető azon oldalaira, melyek a tűzfalaknál vannak, a szegőléceket helyezzük fel. 
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Az ereszcsatornát a rajta levő tartórészek segítségével felragaszthatjuk a tető léceire. 
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Készen is vagyunk.  

 

 

http://www.hobbipark.hu/
https://www.facebook.com/vamitools/

