Gunpla tutorial III.
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Üdvözlöm az egybegyűlteket. A tervezett
tutorialok és tematika feléhez érkeztünk ezzel a
harmadik írással, hangsúlyozva a „tervezett” szót,
mert ugye bármiből bármi lehet. :)
Az eddigiekben végigvettük a nagyon alap
dolgokat, majd kicsit jobban elmélyedtünk a gunpla építésben. Most elérkeztünk egy olyan szakaszhoz, ami átvezet egy másik hobbiba, mégpedig a makettezésbe, annak minden örömével és
nehézségével együtt.
Az ennél a pontnál előtörő hőzöngésekből
keletkezett sértő hangú leveleket a szerkesztőség
címére várjuk szeretettel. Igen, hosszasan lehetne vitatkozni, hogy ez eddig makettezés volt-e, és
ha igen, miért nem, hisz a határ vékony is és elmosódott is. Nyilván én csak a saját álláspontomat
tudom előadni, az én olvasatomban a makettezés
a valódi/kitalált dolgok statikus, méretarányos
másának a lehetőségekhez képest legtökéletesebb elkészítése. Értjük ez alatt a részleteket,
minőséget és legfőképp a festést, koszolást, élethűvé tételt. Az alapszintű gunpla építés ennek a
kritériumnak több ponton nem felel meg, például
se nem statikus, se nem festett, se nem koszolt.
Mindezek természetesen semmit nem vonnak le
az építés értékéből és az építő tudásából, egyszerűen csak két különböző iránya a „műanyagból
dolgokat építünk” hobbinak.
Mindezt nem kinyilatkoztatásként írtam le,
hanem azért, mert el kell fogadnunk, hogy mint
minden más hobbiban, itt is a jobb eredmények
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eléréséhez sajnos költenünk kell, hol kevesebbet,
de inkább többet (hirtelen talán csak a sakkot
tudom mondani, ahol nincs veszett költekezés
a hobbit segítő eszközök miatt). És sajnos sokan
állnak úgy ehhez a dologhoz világszerte, hogy
minden további nélkül megveszik a 30-40-50 ezres készleteket, majd „spórolni kell, „jólvanazúgy”
felkiáltással nekiállnak abszolút más célra készült
anyagokkal dolgozni rajtuk, a padlóápolótól kezdve a barkácsboltokban kapható flakonos spray-ig.
Aztán jönnek a katasztrófák, szétolvadt alkatrészek és ragyás festés.

Műanyag/műgyanta makettek festéséhez
makettezéshez kifejlesztett anyagokat használunk. Nem autóiparit, nem konyhaiparit, nem barkácsáruházban kaphatót. Az ilyen anyagok normál
használatra vannak kitalálva, nem finom felhasználásra. Jobb esetben vállalhatatlan lesz a végeredmény, rosszabb esetben az egész kit mehet a
kukába úgy, ahogy van.
Ne a felhasznált alapanyagokon spóroljunk,
mert csak megnehezítjük vele a dolgunkat, elmarad a sikerélmény, és még csak nem is spórolunk,
ha tönkreteszünk valamit. Kivételek természete-

sen vannak, mint mindenütt, de ezek egy vagy két
termék képében jelentkeznek, és korlátozott felhasználási területen.
A fent leírt „szabály” szigorúan érvényes a
jelenlegi témánknál. A készletünk komplett festéséről lesz szó (spoileralert: igazából nem is), mégpedig airbrush-sal, magyarul légecsettel, mégmagyarabbul festékszóró pisztollyal.
Az eddig leírt munkákhoz igazából nem kellett
jelzálogot tenni a házunkra, a legtöbb eszközünk
pár ezer forintból kijött. Most itt is lépünk egy jó
nagyot fölfelé, hisz ezek a szerszámok azért nem
az 500 forintos kategóriát képviselik. De erről bővebben majd később.
Természetesen csinálhatunk teljes festést
ecsettel vagy markerrel is, de az annyiban különbözik az előző cikkben leírtaktól, hogy nem kis részeken alkalmazzuk, hanem az egész felületen, így
erre nem térek ki külön. Arra viszont igen, hogy
bármilyen ügyesek vagyunk és minőségi módon
kezeljük az ecsetet, nem tudunk olyan felületet
és főleg átmeneteket kreálni vele, mint pisztol�lyal. Ezt el kell fogadnunk.
Ettől függetlenül az alábbi lépéseket mindenképpen ajánlott akkor is elvégezni, ha ecsettel
szándékozunk festeni, kivétel az alapozást, ecsettel alapozva villámgyorsan elronthatjuk a kitet, inkább hagyjuk ki ezt a lépést.
A szigorú hangú bevezető után térjünk rá a
lényegre. :)
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Bár a cikk témája az, hogy hogyan fessünk
pisztollyal, igazából nem arról fog szólni, talán
csak a vége. Ennek három nagyon egyszerű oka
van. Az egyik, hogy a festék fújásának metodikája
és az alapok még leírható dolgok, de minőséget
csak és kizárólag rengeteg gyakorlással lehet elérni, és ezt senki nem taníthatja, magyarázhatja, ez
saját tapasztalás alapján megy. Írhatom én hogy 1
bar-on érdemes fújni, ha valaki 1,3-on érzi kényelmesnek és úgy lesz szép a festése, akkor nem fog
1-en fújni, és ne is tegye.
A másik ok valamilyen szinten az elsőből következik, ez pedig az, hogy ez egy külön iparág/
művészet. Épp ezért milliónyi anyag, leírás, videó
és mindenféle segítség adott hozzá a neten, aki
el szeretné kezdeni, gyorsan megtalálhatja az ízlésének megfelelő oktatóanyagot, tehát nem én
fogom megváltani a világot itt ebben a témában
6-7 oldalban.
A harmadik pedig, hogy a fújt festés minőségét minimum kétharmad részben egy dolog
befolyásolja, ez pedig az előkészítés. Milyen felületre fújsz, az mennyire alaposan lett előkészítve.
És ez a rész veszi el a munka jelentős részét, idejét. Egy komplett MG-t simán lefújsz egy délután
alatt, minden színével együtt két rétegben. De
egy komplett MG-t festésre korrekten!!!! előkészíteni általában több napos munka.
Természetesen a lépések kihagyhatóak,
átugorhatók, attól függően, hogy ki mennyire
szeretne elmélyedni a dologban, épp ezért a tutorialt a régi „Kaland Játék Kockázat” lapozgatós
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könyvekhez hasonlatosan építem fel, és jelzem,
ki hová lépjen, ha valamelyik lépést nem tervezi megcsinálni. (Aki 2000 után született és/vagy
nem ismerős a lapozgatós kalandkönyvek világában, az - hasonlóan ez előző cikkben a filctollas
festéshez - viharos hirtelenséggel pótolja hiányosságát. Nagyon szórakoztatóak és a mai digitális-leseszakadokatelefonról világban igazi retró
élményt nyújtanak, valamint igen jó képzelőerő
fejlesztő hatásúak. Aki pedig ismeri ezeket, az
könnyes nosztalgiával gondoljon vissza rá, mikor
a negyedik ujjával egy negyedik lehetőségnél jelölte meg a könyvet, hogy meg is tudja, hogy mik
a lehetőségei, de ne is haljon bele a választásba,
majd mikor megtalálta a legjobb felállást, akkor
az összes többi oldalról kirántva az ujját kvázi tiszta lelkiismerettel olvashatott tovább.:))
Akkor vágjunk neki.
Kalandod egy romos pincebörtönben indul… ja nem, az egy másik világ.

1. Ragasztás
Ha nem akarsz ragasztgatni, de vannak rontott
nubmarkjaid, ugorj a „tömítés”-re, ha nincsenek, ugorj az „végső előkészítés”-re.
Többször említettem már, hogy a gunpla
összeállításához nem kell ragasztó, és ez alaphelyzetben igaz is.
A BANDAI az iparág csúcsát képviseli mind
tervezés, mind kivitelezés terén, viszont ha továbblépünk a sima összerakásról, beleszaladhatunk olyan részekbe, amiket a megfelelő minőség
elérése érdekében ragasztanunk kell. Az olcsóbb/

régebbi/HG kiteken jópárral, de még a drágább
MG-ken is előfordul néha (az átgondolt tervezésnek hála egyre ritkábban). Ezek olyan alkatrészek,
amiknek logikailag egy darabból kellene lenniük,
de a gyártástechnológia nem teszi lehetővé vagy
a tervezés nem úgy gondolta, tehát két vagy több
darabra vannak bontva. Ezek jellemzően a fegyverek, a végtagok részei. Ha például egy HG kiten
összepattintjuk a comb két darabját, nyilvánvaló,
hogy a középen végigfutó illesztési csík marhára
nem odavaló és ronda. Ilyenkor két dolgot tehetünk, vagy karcolással panelvonallá alakítjuk (erről is lesz szó egy későbbi cikkben), vagy ragasztunk-csiszolunk és eltüntetjük.

Kalandod a nubmarkok levágása és lecsiszolása
után indul.
A polírozási fázist nyugodtan kihagyhatjuk, a festék jobban tapad, ha nem tükrös a felület.

„Természetesen a lépések kihagyhatóak, átugorhatók, attól
függően, hogy ki mennyire szeretne elmélyedni a dologban”
Tartalomjegyzék
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Nagyon fontos, hogy átgondoljuk, mit csinálunk, mi mihez fog a későbbiekben illeszkedni.
A ragasztandó alkatrésznek már tartalmaznia kell
a policapeket és minden olyan darabot, ami a ragasztás után már nem illeszthető a helyére. Igen,
ezzel természetesen jelentősen megnehezíthetjük a dolgok külön színre festését, de hát valamit
valamiért.
Ragasztáshoz oldószeres ragasztót használunk. Ezek megolvasztják a műanyagot, és a két
darab anyagában összeforrad. Rengeteg van a piacon, a két legjobb választás a Tamiya Extra Thin
Cement és a Gunze SP gyorsragasztója. Mindkettő nagyon híg, bejut mindenhová és gyorsan
szárad. Mindkét cégnek vannak lassabb kötésű
hagyományos ragasztói is, de ezek inkább akkor
használatosak, ha egy alkatrész helye nem biztos
és még igazítani kell rajta vagy, ha nagyon nagy
felületeket ragasztunk egymáshoz. A mi esetünkben egyik sem fog előfordulni.

Metódus: összerakjuk a két alkatrészt, de nem
nyomjuk össze teljesen, egy fél milliméter rést
hagyunk köztük. Fogjuk a ragasztót, aminek a
kupakján ecset található, majd végighúzzuk a hagyott résen. Ezután azonnal összenyomjuk az alkatrészt, és készen is vagyunk. A biztonság kedvéért még egyszer végighúzhatjuk a ragasztót az
illesztésen, hogy teljesen biztos legyen a kötés.
Hagyjuk száradni az alkatrészt pár órát, mert bár a
ragasztó gyorsan szárad, de a végleges kötés csak
később megy végbe, ha a ragasztó már teljesen
elpárolgott, és ha azonnal elkezdünk tovább dolgozni, szétválhatnak a darabok.
Egyes esetben azt fogjuk tapasztalni, hogy
az alkatrészek összenyomásakor az illesztésből
puha műanyag kezd kitüremkedni vékonyan. Ez
a ragasztó hatása, és nincs vele semmi probléma,
csak segíteni fog eltüntetni a csíkot.
Nagyon fontos, hogy a kezünkre ne kerüljön
ragasztó, és ha mégis, ne fogjunk meg vele semmi

műanyagot. Az ujjlenyomatunk azonnal beleolvad
az alkatrész felületébe, és bár a hiba tömítéssel
javítható, de felesleges pluszmunkát ne kreáljunk
magunknak.
Ha megvagyunk a ragasztással és minden
stabil, visszatérhetünk a csiszolószerszámokhoz,
és mintha csak nubmark vagy seamline lenne, elcsiszoljuk az illesztés látható maradékát.
Az 1500-2000-es vizes csiszolás után egy
sima felületet kell kapnunk. Ezt én úgy szoktam
ellenőrizni, hogy alkoholos filccel húzok egy csíkot a ragasztási vonalra, majd finom csiszolóval
gyengén dörzsölve eltüntetem. Ha maradéktalanul eltűnik, minden rendben, a felület megfelelő. Ha megmarad pár helyen, akkor vagy tovább
csiszolom, vagy ha túl nagynak ítélem az egyenetlenséget, akkor tömítem. Ne ijedjünk meg, ha a
felület simának bizonyul, de még mindig látjuk a
ragasztás vonalát. A műanyag árnyalati eltérései
miatt nem minden esetben lehet pusztán csiszolással eltüntetni a csíkot, de ez nem is célunk, hisz
a festék úgyis eltakarja. Lényeg a hibátlan felület.

magunk okozta hibákból. A gunpla építés során
a minőség miatt szinte csak akkor kell tömíteni, ha valamit elrontottunk vagy esetleg valami
özönvíz előtti NG kitet találtunk valahol. Hiába no,
a makettezőknél nem ok nélkül van külön pokol
elkülönítve a BANDAI kiteket összerakó és tervezési-öntési hibával sosem szembesülő szaktársak
bűnös lelkének.
Ha túlságosan mélyen vágtuk le a nubmarkot, véletlenül mély karcot ejtettünk vagy a ragasztás után nem egyenletes a felület, akkor a
tömítő segít, ha baj van. Zorro ide pont nem jó.
Tömítésre is többféle anyag áll rendelkezésre, a
Tamiya, a Gunze, a Vallejo és számos más gyártó
kínál putty-kat erre a célra. Az említett gyártók
termékeit nyugodt szívvel megvehetjük, nem
nyúlhatunk mellé velük. Használatuk rendkívül
egyszerű, a hibás felületre kenünk egy vékony réteget fogpiszkálóval vagy valami vékony lapkával,
pálcával.

2. Tömítés
Ha nincs mit javítani, ugorj a „végső előkészítésre”.

Ragasztott elemek
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Csiszolt elemek

A tömítés arra szolgál, hogy a felület csiszolással már nem javítható hibáit kiegyenlítsük.
Ezek adódhatnak az alkatrész öntésének
hibájából, illesztési pontatlanságból vagy saját
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Az egyik „nem idevaló” anyag, amit felhasználhatunk munkánk során, az a Neoflex
tömítőpaszta. Autóipari termék, karosszéria
tömítésre használják, tehát a felhasználás
stimmel, csak a méretarány nem.
Háztartási vagy festékboltban kereshetjük,
pár száz forint egy makettező tömítőkhöz képest elég nagy tubus. Gunpla építéshez egy
ilyen erre az életre már elég lesz, meg még a
gyerekünknek is, ha figyelünk rá és nem hagyjuk beszáradni (a pasztát, nem a gyereket).
Felhasználása nem különbözik a megfelelő
fejezetben leírtaktól, kenünk, szárad, csiszolunk. Előnye, hogy lakkbenzinnel hígítható, így finomabb, vékonyabb felület érhető
el, valamint, hogy nagyon jól reagál a vizes
csiszolásra, sima, fényes felületű lesz a végén.
Hátránya, hogy vastagabb rétegben jobban
hajlamos zsugorodásra és berepedésre, de
ugye ne használjuk vastagabb rétegben,
ahogy a többit sem.
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Ha túl vastag a réteg, akkor nem szárad át, törekedjünk a lehető legvékonyabban dolgozni. Az is
megoldás, ha a felesleget teljesen lehúzzuk valami lapos eszközzel, és így csak a résben marad
anyag, de ilyenkor fennáll a veszélye, hogy zsugorodik a tömítő, és marad egy kis egyenetlenség,
tehát csinálhatjuk újra. Inkább hagyjunk rá. Hagyjuk megszáradni a réteget. Termékfüggő, hogy
mikorra keményedik ki, én általában legalább félegy napot adok mindegyiknek, biztos, ami biztos.
Ezek után nagy meglepetésre csiszolás következik. Eltávolítjuk a felesleges tömítőanyagot,
hogy csak az maradjon a felületen, ami a hibát
javítja. A folyamat nem változik az eddigiekhez
képest, egyre finomabb vizes csiszolás, ellenőrzés, és ha szükséges, a lépések ismételgetése
egészen addig, míg elégedettek nem vagyunk az
eredménnyel. Itt is alkalmazható a filccel befestős
ellenőrzés.
Nagyon ritkán előfordul, hogy beszívódással találkozunk. Ez egy kis bemélyedés a felületen, alig észrevehető. Oka, hogy ha egy alkatrész
belső oldalán rögzítőtüske vagy már vastagabb
részlet található, akkor esetenként a műanyag
gyors hűtése miatt az zsugorodik, és az anyag a
vastagabb rész felé zömül. Ez eredményezi a sima
felületen a mélyedést. Javítása nagyon egyszerű
tömítőanyaggal, feltéve, ha időben észrevesszük.
Előfordul azonban, hogy már csak alapozás után
tűnik fel a hiba (többek között ez is a szerepe az
alapozásnak). Ilyenkor visszatérünk a tömítéshez,
kijavítjuk a hibát és újraalapozzuk az alkatrészt.

Tömítés
Pluszmunka, de rettenetesen el tudja rontani
az összképet, főleg, ha fényes réteget fújunk rá,
szóval mindenképp javítandó. Lehetne még mélyebben elmerülni a tömítgetés rejtelmeiben, úgy
mint szintkülönbségek eltüntetése vagy kisebb
formák reprodukálása, de ilyen problémákkal
ezeknél a kiteknél egész egyszerűen sosem fogtok találkozni egész addig, míg egyedi elemeket
nem kezdtek el gyártani, szóval majd visszatérünk
rá akkor.

3. Végső előkészítés
Ha úgy érzed, te azonnal festenél előkészítés nélkül, nyugodtan fogj hozzá, majd szembesülj azzal, hogy a festék „leesik” a műanyagról, szóval elrontottad, kezdheted elölről.
Kalandod itt véget ért.
Tehát ez a lépés nem kihagyható. Vagyis,
dehogynem, de ennyi erővel a banánt sem kell
meghámozni mielőtt megesszük, csak úgy van

értelme. :) Szóval előttünk egy halom alkatrész,
olyan állapotba kell hozni őket, hogy minden irányból hozzájuk férjünk és tapadjon rájuk a festék.
		
Először is minden alkatrészt csiszoljunk át 1500-2000-es csiszolópapírral szárazon. Ez
azért szükséges, mert a festéknek kell egy felület,
amihez tapadni tud. A sima, fényes műanyag nem
igazán ideális erre. A finom csiszolópapírral olyan
mikrobarázdákat képezünk, amibe bele tud ülni a
festék, ezáltal stabilabban rögzül a felületre. Igen,
minden alkatrészünk matt, fakó és randa lesz, de
ennek nincs jelentősége ebben az esetben.
Jöhet a rögzítés.
Mivel a normál makettekhez képest itt lehetőségünk van az alkatrészeket külön festeni, a
módszer sem lehet a megszokott „kézbe veszem
egy ponton, aztán majd mire odaérek, úgyis megszárad máshol” metódus. Minden darabot külön
kell rögzítenünk.
A megoldás a csipeszes pálcika (latin nevén
Volsella Pálcikus), amit kettő módon szerezhetünk be.
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Egyrészt több gyártó is kínál ilyeneket készre szerelve, 5-10-20-as csomagokban.
A gond velük, hogy nem olcsóak. Egy 20-as csomag nagyságrendileg négyezer forint. Ha megnézünk egy valamire való MG-t, minimum 50 darabra szükségünk van egyszerre, még akkor is, ha a
különböző színű alkatrészeket külön fújjuk majd.
Természetesen, aki megengedheti magának, nyugodtan vegyen ilyet, minőségi szerszámok, semmi
gondja nem lesz velük. Én személy szerint inkább
veszek más, hasznosabb szerszámot azon a pénzen, amit megspórolok ezeken, ha magam állítom
össze őket. Itt jön a második módszer.
Valamelyik ismert kínai webshopból rendelünk műszerész csipeszeket (alligátor csipesz
a becsületes neve), 1-2 dollárért csomagonként.
Ezekben eladótól függően 10-20-30 darab van.
Majd elfáradunk a legközelebbi boltba és
veszünk saslikpálcát, 100 darabot egy csomagban egy ezresért. Aztán leülünk és a csipeszek
megfelelő végét ráapplikáljuk a pálcákra. Voilá,
megkaptuk pont ugyanazt a terméket, számoljuk
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ki, mennyivel olcsóbban. Nem mindig a drágább
megoldás a jobb.
Ha megvannak a csipeszeink, elkezdhetjük
rácsiptetni a darabokat. Keressünk egy pontot,
ami biztos, hogy nem lesz látható, vagy azért,
mert takarásban van, vagy azért, mert illesztőtüske vagy merevítő borda. Itt fogjuk meg a darabot
a csipesszel. Fontos, hogy a fogás stabil legyen,
ne lehessen csak úgy lepattintani az alkatrészt a
csipeszről. Ha gondoljuk, kicsit össze is nyomhatjuk a csipesz pofáját, hogy a fogak belemélyedjenek a műanyagba, így biztos, hogy nem fog leesni
a darab, mikor dolgozunk vele.
Lesznek olyan darabok, amiket nem tudunk megfogni semmiképp úgy, hogy ne legyenek láthatók. Ilyenkor két dolgot tehetünk. Ha
az alkatrésznek egyébként van olyan oldala, ami
nem látszik, csak nincs rajta fogás, akkor oda pillanatragasztóval egy öntőkeret darabkát vagy
fogpiszkálót ragaszthatunk, és így máris van egy
rögzítőpontunk. A festés végeztével ezt a darabot szépen le lehet pattintani. Ha ilyen felület
sincs, akkor nincs mit tenni, valahol meg kell fogni, aztán mikor megszáradt a festék, maszkolószalaggal leragasztott csipesszel valahol már egy festett felületen óvatosan megfogni újra a darabot
és befejezni a festést.
A csipeszeket egy kartonlapba, szivacsba
vagy drága pénzért vett csipesztartó szerkezetbe
szurkálhatjuk, így szép műanyag sündisznót kapunk.
Következik az utolsó lépés, a zsírtalanítás.

Az előzőekben beszéltünk róla, hogy nem
fontos mosogatni a kereteket, úgyis folyamatosan összefogdossuk az alkatrészeket. Eddig így
is tettünk, most viszont hatványozottan fontos,
hogy minden darab zsír-, kosz- és lehetőleg pormentes legyen. Ezt denaturált szesszel, orvosi
benzinnel vagy lakkbenzinnel végezhetjük. Az
erősebb hígítók megmarhatják az anyagot. Egy
rongyot vagy zsepit megnedvesítünk és alaposan
áttöröljük az alkatrészeket, lemosva minden nem
odavaló anyagot. A nehezebben elérhető részekhez használhatunk fülpiszkálót vagy sima ecsetet.
A lényeg, hogy a legkisebb sarkot, mélyedést is takarítsuk ki. Ha a panelvonalakba por szorult, fogkefével vagy keményebb szőrű ecsettel távolítsuk

el. Addig takarítsunk, míg teljesen tiszta, pormentes alkatrészeket kapunk.
Akinek lehetősége van rá, nagynyomású levegővel is lefújhatja a maradék port és a szöszöket a végén.
Ezt a műveletet ha lehet, már gumikesztyűben végezzük, hisz ha hozzáérünk egy már takarított felülethez, kezdhetjük újból a dolgot. Ha
nincs kéznél kesztyű, mindenképp figyeljünk oda,
hogy semmihez ne érjünk hozzá kicsit sem. A legkisebb érintés után is maradhat olyan zsírfolt, ami
később letolja magáról a festéket, és már csak teljes visszamosással javítható hibát okoz.

4. Alapozás
Ha nem akarsz alapozni, ugorj a „festés”-re
(majd a következő számban :) ).
Na végre hozzá kezdhetünk. Fogjuk a pisztolyt, és...
Cliffhanger, sötét kép, stáblista.
Ugye mondtam, hogy végülis nem a festésről fog szólni a cikk? :)
Mivel ez egy nagy és bonyolult témakör,
kezelhetetlenül hosszú és unalmas lett volna egyben, ezért két részre bontottam. Tematikailag
is jobban értelmezhető így. Szóval a következő
számban alapozunk, majd festünk mattra, fényesre.
Addig is jó munkát mindenkinek!
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