Standaard (Natural ) Plaklood Profiel
Dit type lood heeft een onbehandeld oppervlak en lijkt qua uiterlijk op loodprofiel zoals
dat ook voor het traditioneel Glas in Lood wordt gebruikt. Nieuw geleverd Plaklood kan er
hel blinkend uitzien. Het onbehandelde oppervlak zal, afhankelijk van de atmosferische
omstandigheden, uit zichzelf oxideren tot een mat grijs tot donker grijs. Het natuurlijk
vergrijzen (verouderen) kan een langdurig proces zijn.
U kunt het verouderingsproces versnellen door het met een 000 staalwolletje op te
schuren. Hierdoor wordt het oppervlak als het ware microscopisch geopend en de
natuurlijke vergrijzing wat versneld. Maar u kunt het oppervlak ook bewerken met een
patina, waardoor het direct al een donkerder uiterlijk krijgt. Hieronder volgt een
voorbeeld van een patineer proces.
Werkwijze voor het Patineren met Patina Zwart.







Maak het (Plak) loodprofiel goed vetvrij, schoon en droog.
Schuur het licht op met 000 staalwol.
Giet wat patineervloeistof op een schoteltje of in een bakje. Zo blijft het patina in het
flesje zuiver.
Doe het patina op een doekje of gebruik een kwastje en breng het op het lood aan.
Het lood wordt direct diep zwart van kleur.
Schuur zo nodig weer licht door met de 000 staalwol. U kunt zo zelf de kleur bepalen
die u wenst.
Om het geheel af te werken kunt u tot slot een finish (antioxidant) opspuiten en
uitwrijven. Het geheel krijgt dan een fraaie zijdeachtige glans.

We raden het u af, om gepatineerd lood in Isolatieglas op te nemen. Door invloed van
zonlicht en warmte zou de patinalaag op minuscule wijze kunnen verdampen en tegen de
binnenzijde van het isolatieglas kunnen neerslaan.
Uiteraard kunnen ook andere objecten van onbehandeld lood, of lood-tin legeringen,
worden gepatineerd.
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Houd kinderen altijd uit de buurt van chemicaliën !
Zorg voor goede Ruimte Ventilatie op uw werkplek
Draag bij het gebruik van chemische stoffen altijd latex handschoenen en
oogbescherming.
Was uw handen na het werk altijd goed met water en zeep.
Alle benodigdheden voor patineren vindt u op onze website
www.glashobby-webshop.nl

