Hoe brengt u Overlay Plaklood en Glass Art Film aan
Voor het aanbrengen van het plaklood en Glass Art Film heeft u slechts een aantal simpele
gereedschappen nodig. Voor zover het, het aanbrengen van het plaklood en de Glass Art Film
betreft Zie hier welke gereedschappen u nodig heeft. Vergelijkbare gereedschappen vind u ook op
onze website.
U heeft natuurlijk eerst een ontwerp gemaakt, en de glasplaat waar u het lood op aan gaat brengen,
goed schoon gemaakt. In de film wordt een schuine drop ontwerp gebruikt. Het formaat van het
ontwerp is groter dan de glasplaat die beplakt wordt en daarom wordt de glasplaat gecentreerd op
het ontwerp. Het ontwerp ligt nu onder de glasplaat. Na het centreren wordt de glasplaat nog
eenmaal gereinigd voordat u het plaklood precies over de lijnen van het ontwerp plakt. U begint
vanuit een hoek en plakt eerst alle evenwijdige lijnen. Zie hier hoe dit op de film te zien is.
Daarna plakt u de Kruisende lijnen. Zie hier hoe u in eerste instantie, de kruisingen van het
Bovenliggende plaklood aanbrengt.
Nadat u al het plaklood heeft aangebracht, rolt u het met de loodroller stevig tegen het glas aan.
Zie hier hoe u het plaklood aanrolt en het overtollige plaklood profiel wegsnijdt.
Strijk daarna, met behulp van de Boning Peg, de zijkanten en de kruisingen van het Bovenliggende,
en daarna onderliggende loodprofiel aan. Let er vooral op, dat dit op de kruisingen goed gebeurt.
Kruisingen.
Als alle loodprofiel aan één zijde is aangebracht, aangerold en aangestreken, draait u de ruit om en
brengt u het loodprofiel, precies tegenover het al aangebrachte loodprofiel aan.
Bij de iets complexere ontwerpen, moet er op gelet worden dat er zo weinig mogelijk losse
loodeinden te zien zijn. Om gekromde lijnen van het ontwerp met het plaklood te kunnen volgen,
moet u soms plaklood van 6 mm of 4,5 mm breed gebruiken. Zie hier het filmpje van een iets
complexer plaklood ontwerp.
Het aanbrengen van de Glass Art Film
Nadat u het plaklood profiel aan één zijde van de glasplaat heeft aangebracht, draait u de glasplaat
om. U kunt nu Glass Art Film aan gaan brengen zoals dat hier te zien is. Nadat u de Art Glass Films
van verschillende kleuren, vanuit het midden, naar buiten, heeft aangebracht en aangerold, kunt u
het Plakloodprofiel, over de film heen aanbrengen en afwerken. U heeft nu Glass Art Film
aangebracht volgens de Droge methode.
Voor grotere delen van Glass Art film kan het werken volgens de Natte methode beter zijn. U
sproeit dan water, waaraan enkele druppels afwasmiddel is toegevoegd, op het glas en op de Art
Glass Film. Door het dunne laagje water onder de film, kunt u de film gemakkelijker precies op een
bepaalde plek positioneren. Daarna wrijft u het water onder de film uit met behulp van een Rakel of
Squeezer. Let op dat u hiervoor je juiste rakel gebruikt, welke is voorzien van een zachte- of met
zacht materiaal beklede rechte zijde. Dit om te voorkomen dat u de Glass Art Film
beschadigd/bekrast. Zie hier om te zien hoe de Glass Art Film volgens de Natte Methode wordt
opgebracht.
Let op ! Bij de Natte Methode moet de Glass Art Film, nadat deze is opgebracht en aangewreven,
volledig droog zijn voordat er loodprofiel op kan worden aangebracht. Afhankelijk van het formaat,
kan dit oplopen naar een droogtijd van enkele uren voor een klein formaat, tot wel 12 tot 24 uur
voor grote formaten.
Zie hier de volledige video

