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VAMITOOLS Pajta – 410-es típus 

 

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 összerakást az oldalak külön-külön történő összerakásával kezdjük. Minden falrésznél a sima (fényes) oldal néz kifelé! 

Kövessük a képeken látható lépéseket. Célszerű az épület belső oldalára karton maszkolókat tenni, hogy a fény ne világítsa 

át az épület falait. A karton maszkolókat az útmutató külön nem jelzi!  

  

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 illusztráció) 
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A tető elkészítését házilag kell megoldani, ehhez alkatrészeket a készlet nem tartalmaz. Az elkészítéshez javasoljuk Ughi 

Dávid fényképeit és leírását. 

Válasszunk ki egy megfelelő sörtehosszúságú ecsetet. Vágjunk a tető méretének megfelelő két műanyaglapot (pl. átlátszó 

fóliát). A sörtéket éles pengével vágjuk méretre, majd ragasszuk rá a fóliára (célszerű kisebb adagokban vágni a sörtéket, 

mert a nagyobb mennyiség összekuszálódik). Érdemes a sörtéket több rétegben felvinni. A fólia hátoldalát fessük barnára, 

hogy passzoljon a színe a tetőszerkezetéhez. A tetőgerincnél a sörtevégek elfedésére használjunk pl. kandallógyufát, 

deszkaimitációként. A sörték összefogását cérnával lehet imitálni. 
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Készen is vagyunk. 
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