
Írta: Holló Dávid
Gunpla Tutorial IV.



figuravilág
049bemutató

TartalomjegyzékAniMagazin △

Az előző rész tartalmából:
 
 Ragasztottunk, csiszoltunk, tömítettünk, 
takarítottunk. Csipeszerdőt is gyártottunk, csak 
festeni nem festettünk egy négyzetcentit sem. 
Talán most már fogunk.

 Ez a rész „olvasmányosabb” lesz, és nem 
kőbe vésett dolgokat tartalmaz, inkább utaláso-
kat, javaslatokat, rengeteg „kábé” és „nagyjából” 
használatával. Ennek nagyon egyszerű okai van-
nak. Először is elérkeztünk ahhoz a részhez, ahol 
már nincs annyi kötelezően betartandó elem, mint 
eddig. A vágás-csiszolás-előkészítés relatíve szigo-
rú szabályokhoz kötött, hisz vagy rendesen meg 
van csinálva, vagy nem, nem igazán van köztes út. 
A festésnél ez már nem igaz, rengetegféleképpen 
lehet, sokkal jobban érvényesülnek az egyéni dol-
gok, ízlések. Nincs egy helyes út, ugyanazt a vég-
eredményt sokféleképpen el lehet érni.
 Másodszor, a szórópisztollyal festés egy 
független, önálló művészeti ág. Nem akarok, és 
főleg nem is tudok nagyon beleokoskodni, hisz én 
csak a szélén vagyok ennek az ágnak, azért hasz-
nálom a pisztolyt, mert sokkal hatékonyabb és 
szebb a festés, de a töredékét sem használom ki 
a felszerelésem tudásának. Épp ezért nem is tu-
dok olyanokat írni, hogy ezt pont így, meg amúgy, 
egyrészt azért mert, mint írtam, sok múlik a fel-
használón, másrészt, aki ezzel mélyebben akar 
foglalkozni, az rengeteg anyagot talál szerte a ne-
ten, amiből tanulhat. Ezek nem feltétlen maket-

tes oldalak vagy videók, hanem más irányzatok 
tudásanyaga, de a közös pont a festékpisztoly, és 
az, hogy ezzel egy vászonra, embere, vagy egy da-
rab műanyagra festesz, majdnem mindegy. Amit 
mindenképp el kell fogadni, hogy senki nem úgy 
születik, hogy pisztollyal fújja a pálcikaembert a 
fehér szobafalra. Rengeteg gyakorlás, próbálga-
tás, tesztelés után jutunk el oda, hogy mindig azt 
a minőséget tudjuk produkálni, amit szeretnénk. 
Ne sajnáljuk az időt és a pénzt hígítóra-festék-
re, fogjunk egy kartonlapot vagy valami rontott 
makettet, és gyakoroljunk, állítsuk a nyomást, a 
festékarányt, míg meg nem találjuk a számunkra 
legmegfelelőbbet.
 Szóval ez a cikk most inkább csak egy kép 
nagy, körülbelüli vonalakkal felvázolt alapja lesz, a 
részleteket és a kitöltést azt mindenki magának, a 
saját ízlése alapján tudja megoldani.
Tehát.

4. Alapozás

 Ha az alkatrészeid az előző tutorial (Ani-

Magazin 51.) óta csipeszen várakoznak, ugorj 
vissza a „végső előkészítés”-re, mert azóta óha-
tatlanul beporosodtak, és újra kell őket takarí-
tani.
 Ha még nem rendelkezel airbrush-sal, 
ugorj az „Aztán mégis mivel fessek” fejezetre, 
majd miután már van mivel, vissza ide.
 Ha már rendelkezel airbrush-sal és festet-
tél is vele, akkor ne itt olvasgass, hanem menj 

és gyakorold a festést. (Ha ezt még olvasod, 
akkor nem vagy valami jó utasítás követésben, 
gyakorold ezt is. :) )
 Ha már rendelkezel airbrush-sal, de még 
nem festettél, akkor végre neki kezdhetünk.
 Az alapozásnak két fontos haszna van. Az 
első nyilván az, hogy a festék jobban megtapad 
az alkatrészen, mert van mihez kapcsolódnia ké-
miailag. Az alapozó kvázi „belemarja” magát a 
műanyagba, valamint stabil felületet képez a fes-
téknek. Emiatt a festék nehezebben sérül, strapa-
bíróbb lesz a további munkafázisokban. Ha csak a 
puszta műanyagra festünk, gyakran az első érin-
téssel le is dörzsöljük a festéket főleg az élekről, 
annyira nem tapad meg a felületen.

Az ellen is véd...:
 A festés nyilván nem a legegészsé-
gesebb tevékenységek közé tartozik, tehát 
nem árt védekeznünk a szervezetünkbe jutó 
dolgok ellen. A bőrünket gumikesztyűvel, 
a szemünket védőszemüveggel, orrunkat 
maszkkal takarhatjuk. Ezek közül igazából 
a maszk, ami igen fontos, a festékek gőzei/
permetei általában mérgezőek, nem jó, ha 
belélegezzük. Lehet sima szájmaszk, vagy 
valami márkásabb, aktív szűrős dolog, lé-
nyeg, hogy ne tegyük ki a tüdőnket közvet-
lenül a festékfelhőnek.

Alapozó+higító

https://animagazin.hu/magazin/51/
https://animagazin.hu/magazin/51/
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 Gunpla építéshez az 1000-es, 1200-as telje-
sen megfelel.
 Hígításhoz Gunze Mr. Color Thinnert, vagy 
Gunze Leveling Thinnert használhatunk. Előbbi a 
Gunze észteres festékek normál hígítója, semmi 
különleges, hígít, de azt stabilan. A második vi-
szont kötéslassítót tartalmaz, ami azt jelenti hogy 
a festék később kezd térhálósodni, lesz ideje elte-
rülni a felületen, simább végeredményt produkál-
va. Plusz nem szárad rá olyan gyorsan a pisztoly 
tűjére, kevesebbet kell takarítgatni fújás közben. 
Nyilván emiatt lassabban is szárad, de annyival 
nem, hogy ez hátrány legyen. Szóval, ha lehet, in-
kább a Leveling Thinnert használjuk alapozáshoz 
is és festéshez is (már amennyiben Gunze vagy 
Tamiya lacquer festékekkel dolgozunk), azzal biz-
tosabb a szép eredmény.
 Két nagyon fontos dolgot kell megjegyezni. 
Ezek általánosságban igazak alapozásra és festés-
re is, szóval már most tudatosítsuk magunkban.
 Először is, soha nem teszünk hígítatlan bár-
mit a pisztolyba. Alapozót meg főleg. A hígítatlan 
festék sűrű (általában még az is, amit eleve fújás-
ra hígítva árulnak), nem lehet kifújni, eltömíti a 
pisztolyt, nehezebb kitakarítani.

 A második a rejtett hibák előhozása. Mivel 
mindenhová beül, és teljesen homogén felületet 
ad, előtűnnek olyan apró felületi hibák, amiket 
eddig lehetetlen lett volna észrevenni, mert be-
leolvadtak a csiszolt-tömített, esetleg túl fényes 
felületbe. Így ezeket még azelőtt javíthatjuk, mi-
előtt elkezdjük a tényleges festést, és nem ke-
rülünk pánik hangulatba, mikor a harmadik féle 
színt fújva vesszük észre a hibát, és moshatjuk le 
az egészet.
 Sokan nem alapoznak, ami nem baj, ez min-
denkinek a saját megítélésére van bízva.

 Ám vannak, akik büszkén hirdetik, hogy ők 
bizony nem alapoznak, mert minek, és próbálnak 
másokat is megtéríteni, hiszen csak pénzkidobás 
(mert a három-négy réteg drága festéket vissza-
mosni a rossz felület miatt vagy lekoptatni ujjal 
és kezdeni előlről, az nem az) meg ugyanolyan. 
mintha sima szürke festékkel átfújnál mindent, és 
különben is. Ez már elég hibás és káros hozzáállás.
 A legtöbb makett alapozó sűrűbb állagú, 
mint a festékek, tehát egyszerre tömítik is a mik-
rokarcokat, felületi hibákat. Igen, általában szürke 
színűek, és a végeredmény úgy néz ki, mintha csak 

lefújtunk volna mindent szürkére, de ha ezt nem 
alapozóval csináljuk, egyrészt sokkal több hiba 
kerül elő, amit a rendes alapozó eltüntetne, más-
részt a szürke festék csak festék, és kopik azonnal, 
tehát pont semmi haszna nem lenne a művelet-
nek.
 Mára már majdnem minden festékgyártó 
kínál alapozót is. A két legnépszerűbb a Tamiya 
Surface Primer (ez kapható spray kivitelben is) és 
a Gunze Mr. Surfacer alapozó családja.
 Az újhullámos márkák - mint az AK és az 
Ammo - alapozóit is dícsérik, de ezekkel nekem 
nincs tapasztalatom, szóval nem alkotok véle-
ményt.
 Amivel van tapasztalatom, az a Gunze Mr. 
Surfacer termékcsalád. Ezek oldószeres alapozók, 
tehát saját hígítójuk van. Finomság szerint külön-
böztetjük meg őket.
 Az 500-as nagyon sűrű, inkább tömítőpasz-
ta állagú, mint festék. Alapvetően erre is használ-
ják, ecsettel felhordva kiválóan tömíti a kisebb ré-
seket, hézagokat.
 Az 1000-es és 1200-as változatot használ-
juk a leggyakrabban, ezek sokkal finomabbak, fo-
lyékonyabbak, biztonsággal fújhatóak, de azért 
el is végzik a dolgukat, szép egyenletes felületet 
biztosítanak.
 Az 1500-as már majdnem festék finomsá-
gú, hibát elfedni már nem igazán alkalmas, inkább 
különböző színű felületeket egyesít, valamint na-
gyon sima felületet képez kényes fényes/csillogó 
szín festése előtt.

„A legtöbb makett alapozó
sűrűbb állagú, mint a festékek, 

tehát egyszerre tömítik is
a mikrokarcokat, felületi 

hibákat.”

Alapozott alkatrészek
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 Ha találsz ragasztási, tömítési vagy csiszolá-
si hibát, ugorj a megfelelő fejezetre, és javítsd. Ez-
után alapozd újra az alkatrészt. Ezt addig ismételd 
míg az összes darab hibátlan és homogén felületű 
nem lesz. Fázisok közben szidni a tervezőket-gyár-
tókat-magadat vagy kocsmába elugrani ér, az al-
katrészeket ablakon kidobálni nem feltétlenül.

 A munka közben óhatatlanul por és szöszök 
szállhatnak a még nedves felületre, és beletapad-
nak. Ezeket semmiképp ne próbáljuk azonnal ki-
szedni, mert csak beletrancsírozunk az alapozóba. 
Ha minden rendesen megszáradt, 1200-1500-as 
vizes csiszolópapírral simogassuk át az alkatrésze-
ket. 

 Másodszor, nem a pisztolyban keverjük a 
festéket, hanem külön tálkában, és ha kész, utána 
öntjük a pisztolyba. A pisztoly tartálya kicsi, a fú-
vókához vezető szakasz pedig még kisebb, az oda 
befolyt festéket sehogy nem tudjuk rendesen 
felkeverni, nem fog elegyedni a hígítóval. A festé-
sünk egyenetlen, foltos lesz, a pisztoly köpködni 
fog.

 Szóval fogunk egy tálkát, és az alaposan 
felrázott üvegből teszünk bele X mennyiségű ala-
pozót anélkül, hogy bármi mást összekennénk 
két méteren belül. Nem egyszerű, próbálni kell 
párszor. A mennyiség fontos, mivel ez alapján 
hígítunk, tehát valami olyan módszert válasszunk, 
amivel relatíve pontosan meg tudjuk határoz-
ni mennyi anyag került a tálba. Ezután legalább 
X*3 mennyiségű hígítót csepegtessünk rá. Mű-
vészellátókban, makett webshopokban kaphatók 
műanyag pipetták, erre vannak kitalálva. Alaposan 
keverjük el az elegyet, majd mehet a pisztolyba.

 Fogjuk a csipesz-sününket, és az alkatrésze-
ket egyenként kivéve mindegyiket átfújjuk alapo-
zóval, lehetőleg úgy, hogy mindenhová kerüljön.
 Alapozót a sűrűsége miatt nagyobb nyo-
máson tudunk fújni és nagyobb dűznimérettel is. 
Általában 1-1,3 bar körül és 0,4-es dűznivel, de ez 
mindenkinél bármerre változhat, kísérletezni kell. 
Egy dolog viszont állandó, és ez a harmadik örök-
érvényű szabály. Rétegeket fújunk, nem áztatjuk 
el a darabokat. Ha nekiesünk, az alapozó/festék 

megfolyik, felgyűlik, eltömít minden részletet, és 
ha épp alapozónál rontunk, azt visszamosni sem 
lehet rendesen, tehát kvázi kuka a kitünk, vagy 
rengeteg csiszolás és szenvedés, mire nagyjából 
használható állapotba hozzuk az alkatrészeket.
 Csak felködöljük az első réteget, ezt gyakor-
latilag alig látjuk a műanyagon, nem takar semmit. 
Ez a réteg szinte azonnal megszárad, szóval mire 
mindegyik darabbal végzünk, kezdhetjük előlről a 
második réteggel. Ez már látszani fog, szépen el-

kezdi takarni az alapszínt. Egy megfelelő alapozás 
hígítástól és alapozó típustól függően 3-4 réteg, 
de akár 5 vékony rétegből is állhat. A második ré-
tegtől nem árt, ha hagyunk 15-20 perc száradási 
időt a rétegek között, megelőzve az esetleges 
megfolyást. Ha végeztünk, és minden alkatrész 
szép alapozó színben pompázik, félretesszük, és 
legalább egy napig hagyjuk száradni. Alapvetően 
kevesebb idő is elég lenne, de menjünk biztosra, 
így tuti, hogy minden oldószer kipárolog a réte-
gekből és megfelelően ki tud keményedni az ala-
pozó.
 Most jön a munkánk ellenőrzése. Minden 
alkatrészt átnézünk, hogy az alapozó kihozott-e 
valami eddig nem látható hibát.
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kat olyan helyre tegyük ahová ez a por nem jut el, 
mert  elrontja a felületünket.
 Ha olyan alkatrészbe botlunk, ami egynél 
több színt igényel, akkor két választásunk van. 
Vagy lefújjuk azzal a színnel, ami a nagyobb felü-
letet adja, majd a többit ecsettel befejezzük, vagy 
maszkolunk. Ha nem kis részletekről, nyílásokról 
van szó, hanem az alkatrész méreteihez arányítva 
nagyobb felületről, jobban járunk ez utóbbi mód-
szerrel, hisz ahogy az előző cikkben is megjegyez-
tem, ecsettel nem lehet tökéletesen sima és vé-
kony felületet festeni.

Ez elsősorban eltünteti ezeket a koszokat, másod-
sorban még jobban kisimítja az alapozó felületét, 
nagyon szép félfényes alapot adva a festéknek. A 
maradék vizet puha, szöszmentes ronggyal távo-
lítsuk el, töröljünk szárazra mindent. Esetlegesen 
nagynyomású levegővel is száríthatunk, ha lehe-
tőségünk van rá, így kisebb az esély, hogy elekt-
rosztatikusan feltöltjük a darabokat a dörzsölés-
sel, és bevonzzák a port a levegőből.
 Ezzel az alapozási fázissal meg is vagyunk, 
jöhetnek a színek.

5. Festés

 Ha tudod, hogy takarítsd a pisztolyt, meg 
is tetted és készen állsz a festésre, olvass to-
vább, ha nem, ugorj a takarításra.

 A festékekről már esett szó az előző cikkek-
ben. Nincs olyan, hogy rossz választás, mindenki 
saját maga tudja kitapasztalni, hogy neki melyik 
márka festékei azok, amikkel szép eredményt tud 
elérni. A lényeg, hogy mindig a festékhez megfe-
lelő hígítót használjuk, és alaposan hígítsunk-ke-
verjünk. Az arány ugyancsak ízlés dolga, én on-
nan tudom, hogy már jó az arány, hogy a festék 
tetején kis buborékok jelennek meg kevergetés 
közben. Ilyenkor körülbelül olyan a keverék, mint 
a tej. Folyik, de nyomot hagy a tégely oldalán. Ez 
olyan 1:3-1:4 festék-hígító arány. Van, aki ettől hí-
gabbra keveri, van aki a sűrűbbet szereti fújni. A 
lényeg, hogy sűrűbb festékhez nagyobb nyomás 

kell. Sokat kell gyakorolni, mire mindig magabiz-
tosan tudjuk ugyanolyan állagúra hígítani a festé-
ket és ugyanolyan minőséget tudunk fújni minden 
alkalommal.
 Mivel MS-t építünk és nem egybeöntött 
műgyanta figurát (pedigazmilyenjó), ezért relatí-
ve könnyű dolgunk van, hisz a bontás miatt min-
den alkatrészt olyan színre festhetünk, amilyenre 
kell, anélkül, hogy vigyáznunk kéne arra, nehogy 
befessünk olyan dolgokat, amiket más színre 
kellene. Úgyhogy ez a rész nem is igényel sokkal 
több betűt. Megfelelő szín hígítva a pisztolyba, al-

katrész a kézben, és a már ismert módon vékony 
rétegekben színre fújunk.
 Mivel az MS-ek ritkán teljesen egyszínűek, 
ezért csoportosítsuk az alkatrészeket, amiket azo-
nos színre kell festeni. Mikor egy csoport kész, öb-
lítsük át a pisztolyt, és jöhet a következő szín.
 A szabályok ugyanazok mint, az alapozás-
nál. Sok vékony réteg, a másodiktól egy kis szára-
dási idő, ha kész vagyunk, egy nap teljes száradás.
 Figyeljünk arra, hogy a fújáskor festékpor-
ral töltjük meg a levegőt, ami szépen leszáll min-
denre körülöttünk, tehát a már lefestett darabo-

Golyózás:
 A festékeket minden esetben alapo-
san fel kell rázni/keverni, mert a részecskék 
leülepednek az edény aljára. Ha normál fes-
tékes tégelyeink vannak, és nem csöpög-
tetős fajták, akkor nagyon sokat tudunk 
segíteni magunkon, ha különböző méretű 
csapágygolyókat teszünk az üvegbe. Régi 
csapágyakból vagy barkácsboltban darabra 
véve tudunk hozzájutni. 2-3 apróbb és egy 
nagyobbacska (5-6 mm) átmérőjűt beleej-
tünk a festékbe, így mikor elkezdjük felrázni, 
ezek mozgása nagyban elősegíti a festék fel-
keveredését. Üvegtégelyeknél óvatosabban 
rázzunk, nehogy megrepedjen az üveg fala. 
Ha kifogyott a festék, a golyókat megtisztít-
juk és mehetnek a következő üvegbe.

Festett alkatrészek
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rajta, amit be kell folyatni, úgy nyugodtan fújjuk 
le matt lakkal véglegesen.

 A lakkozási folyamat sem különbözik az ed-
digiektől, hígít, fúj, szárad.
 A lakk hígításánál - akárcsak az alapozóénál 
- lényeges az arány. Ezt is körülbelül 1:3 arányban 
hígítsuk. Ha kisebb, sűrű lesz, gondot okoz a kifú-
jása, ha több, a lakkrészecskék „elvesznek” a hígí-
tóban, és nem azt a hatást kapjuk, amit várunk, 
vagy csak nagyon sok réteg után.

 Ha fényes felületet szeretnénk, és ezt lakkal 
kívánjuk elérni, picit meg kell szegnünk az egyik 
szabályunkat a fényes lakkok működése miatt. Az 
első és második ködölt réteg után meghagyjuk a 
20-30 perc száradást, de utána úgymond „eláz-
tatjuk” az alkatrészt a lakkal. Ez azt jelenti, hogy 
egy sokkal vastagabb és intenzívebb réteget kell 
fújnunk, nem csak ködölnünk. Ekkor válik a fényes 
lakk igazán fényessé. Ez nem könnyű művelet, tö-
redék másodpercek alatt át lehet esni a túloldalra, 
és a túl sok lakk megfolyik, elrontva az alkatrész 
kinézetét. Ez is sok gyakorlást igényel, jó adag 
elfogyasztott lakkot és rontott teszt-alkatrészt 
eredményez. De inkább ezek, minthogy élesben 
rontsunk.

 A legjobb választás a Tamiya Masking Tape, 
ez különböző szélességben létezik. A dolgunk any-
nyi, hogy olló és szike segítségével formára vágjuk 
a szalagot, és ragasszuk le azt a már festett és tö-
kéletesen megszáradt(!!!!) felületet, amit védeni 
akarunk a másik színtől. Majd miután felvittük azt 
a színt is, kis száradás után a szalagot csipesszel el-
távolítva kész is a többszínű alkatrészünk. Fontos, 
hogy ilyenkor mindig a világosabb színt visszük 
fel először, és haladunk fokozatosan a sötétebb 
felé.  Még akkor is, ha sokkal kevesebb maszko-
lással járna ennek fordítottja. Egy sötét színre 
sokkal több réteg világos kell, hogy a megfelelő 

színt kapjuk, ha egyáltalán sikerül. A sok festék-
réteg pedig vastag, ronda, nagyon lerontja a kész 
mű összképét.

6. Lakkozás

 Ha nem akarsz lakkozni, akkor jöhet a pa-
nelezés és a matrica, de készülj rá, hogy a pane-
lezésnél nagyon elronthatod a dolgot, ha mat-
tabb a felület, mint kellene, és onnan már igen 
nehéz megdobni a mentőt.
 A lakk egy átlátszó anyag, amit a festés be-
fejezésekor fújunk az alkatrészekre. A lakkozásnak 

két fontos hatása van. Egyrészt megvédi a festést 
a külső hatásoktól, így az nehezebben sérül, kopik. 
Másrészt egységesíteni tudjuk az alkatrészek fes-
tését aszerint, hogy fényes, félfényes vagy matt 
hatás a célunk.
 Nyilván az ideális álla
pot az lenne, ha mindent olyan festékkel feste-
nénk, amilyenre szánjuk. Matt felületet mattal, 
fényeset fényessel. De gyakran fennáll az az eset, 
hogy valamit fényes pirosra szeretnénk, mondjuk 
egy Zaku monoeye-t vagy egy V-fint. De hiába, 
mert csak matt piros festékünk van itthon. Bolt 
nincs, ahol vegyünk, a rendelés napok múlva ér 
ide, de a gépnek kész kell lennie, mert holnap ver-
seny. Ilyenkor szépen lefújjuk az alkatrészt matt 
pirosra, majd száradás után adunk neki egy-két 
réteg fényes lakkot. Medzsik, lett egy fényes pi-
ros alkatrészünk. (Megtörtént esemény alapján. 
Az időtábla senkit ne tévesszen meg, igen, a piros 
nem száradt egy napig, max. pár órát, de nem is a 
teljes kiszáradás volt a lényeg, hanem hogy kész 
legyen. Néha át kell hágni a szabályokat az ered-
mény érdekében).

 Másrészt, mivel még szeretnénk matricáz-
ni és panelezni is, ezért ezek miatt először fényes 
lakkal kell lezárnunk a festést, akkor is, ha az al-
katrész a végén matt kell, hogy legyen. Nyilván ha 
fényes festékkel dolgoztunk, akkor ez nem szük-
séges, a felület megfelelő a további munkákhoz.
 Természetesen ha van olyan darabunk, ami-
re sem matrica nem kerül, sem panelvonal nincs 

„A lakkozási folyamat sem
különbözik az eddigiektől, 

hígít, fúj, szárad.”

Maszkoló szalagok
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Ez a tisztítási metódus alkalmazandó alapozás 
után is, mielőtt tényleges színekkel kezdünk fes-
teni, mert az alapozó másképp szárad, mint a fes-
ték, és mire végeznénk a teljes folyamattal, már 
annyira a pisztolyba száradt, hogy csak vakarga-
tással lehet eltüntetni.
 A harmadik az időszakos, teljes takarítás. 
Ilyenkor darabjaira szedjük a pisztolyt és minden 
alkatrészét külön letakarítjuk, minden festékma-
radványt eltüntetünk. Ezt nagy odafigyeléssel és 
óvatossággal csináljuk, mert sok érzékeny és vé-
kony alkatrész van a pisztolyban, ha valamit el-
törünk vagy elhajlítunk, nagy gondban leszünk. 
Nagyon figyeljünk az újbóli összerakáskor az al-
katrészek sorrendjére és pozíciójára. Legjobb, ha 
alkatrészábrát nyomtatunk vagy videót keresünk 
a szerelésről, hogy minden úgy és oda kerüljön 
vissza, ahová és ahogy kell.
 Ezt általában elég hetente-havonta egyszer 
megcsinálni használattól függően. Az olcsó kínai 
pisztolyoknál azonban inkább minden fújás befe-
jezése utáni takarítás szétszedős legyen, mert ott 
a felület megmunkálása (vagy inkább hiánya) mi-
att jobban letapad a festék, és utána sokkal nehe-
zebb eltávolítani.

 Ha minden fénylik, jöhet a panelezés, majd 
a matricázás. Figyeljünk arra, hogy ha egy matri-
ca panelvonalra kerül (MS-nál ritka, de előfordul), 
akkor a matricát felhelyezés után éles szikével 
vágjuk be a panel mentén, vagy kenjük le matri-
cafeszítő folyadékkal ez behúzza a matricát a pa-
nelvonalba. Ezután ezt a részt panelezzük újra. Így 
sokkal élethűbb hatást kapunk.
 Az egész munka lezárásaként zárjunk le 
mindent egy végső lakkréteggel, amit kell mattal, 
amit kell fényessel. Ilyenkor én inkább több napot 
várok, főleg fényes lakk esetén, hisz a réteg sok-
kal vastagabb, legyen ideje tökéletesen kiszárad-
ni.

7. Takarítás
 
 Ahhoz, hogy a pisztolyunk mindig megfele-
lően működjön, és ne okozzon kellemetlen meg-
lepetést egy beszáradás vagy eltömődés, folya-
matosan takarítanunk kell.

Háromféle takarítási folyamat van.
 Az első a festékcsere előtti takarítás. Fes-
tettünk valamit sárgára, majd a következő alkatré-
szeket kékre szeretnénk. Ahhoz, hogy ne kapjunk 
egy kazal zöld alkatrészt, a sárga festéket el kell 
távolítanunk. Ehhez a legegyszerűbb módszer, ha 
a festékünk hígítójából csöpögtetünk a pisztoly-
ba, kicsit elkeverjük, majd kifújjuk. a tartályt kitö-
rölhetjük tiszta szöszmentes anyaggal. Nem kell 
túlzásba vinnünk, ha betöltjük a kéket, és fújunk 

pár csíkot valahová, az új festék lemossa a régit, 
és nem marad nyoma a sárgának. Gyakran van, 
hogy a hígítós fázist ki is hagyjuk, csak rátöltjük az 
új festéket és addig fújunk valahová, míg el nem 
tűnik a régi nyoma.
 A második a fújás befejezése utáni takarí-
tás. Mikor befejeztük a munkát, ugyanúgy elkezd-
jük takarítani a pisztolyt, mint a színcserekor, de 
valami erősebb hígítóval vagy speciális airbrush 
cleaner folyadékkal. Én nitrohígítót használok, bár 
alapvetően nem javallott, mert nagyon agresszív, 
de odafigyelve nekem még nem okozott gondot. 
Addig öntjük a pisztolyba és fújjuk ki belőle, míg 
már teljesen tiszta fújásképet kapunk, nincs nyo-
ma festéknek. Ekkor elcsomagolhatjuk a pisztolyt. 

Dobozok:
 Ha nincs műhelyünk vagy olyan terü-
letünk, ahol szabadon garázdálkodhatunk és 
nem baj, ha koszt csinálunk, akkor festőkam-
rát kell vennünk/eszkábálnunk. Ez egy meg-
felelően nagy, egyik oldalán nyitott doboz, a 
végében szűrővel és elszívóval. Így biztosít-
hatjuk, hogy a levegőbe került festék biztos, 
hogy ne szálljon szerte a lakásban. Az elszívó 
elég erős kell legyen ahhoz, hogy a szálló fes-
téket maga felé szívja, ami fennakad a szűrőn, 
így nem károsítjuk a környezetet. Az elszívó 
légáramát egy csővel az ablakon vagy bár-
milyen nyíláson át vezessük ki a helységből, 
ne fújja vissza a szűrőn esetlegesen átjutott 
anyagot sem.
 A festett darabok szárítását végezhet-
jük szárítókamrában. Lényegük, hogy zárt te-
rek, tehát a szálló por nem tapad bele a még 
nem teljesen száraz festékbe. Ezeket vehet-
jük készen vagy barkácsolhatunk magunk-
nak valamilyen anyagból. Fontos hogy egyik 
oldala nyitható-zárható legyen, elég nagy le-
gyen ahhoz, hogy elférjenek az alkatrészek a 
csipeszeken, valamint legyen beépítve egyik 
oldalt egy valamilyen szűrőanyaggal leta-
kart nyílás és egy ventilátor, ami kifelé szívja 
a levegőt a dobozból. Ez azért fontos, mert 
egyrészt levegőmozgást biztosítanak, tehát 
a festék gyorsabban szárad, másrészt a szűrő 
felfogja a befelé igyekvő port, a ventilátor pe-
dig kifelé szívja azt, ami esetleg bent maradt 
volna.

„...hogy a pisztolyunk mindig 
megfelelően működjön, és ne 

okozzon kellemetlen meglepe-
tést (...) folyamatosan takarí-

tanunk kell.”Festőkabin
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ág, nagyon jól használható segítségekkel az inter-
neten.
 Alapvetően két típusú pisztoly van, sing-
le-action és dual-action. A single-actionnál a bil-
lentyű csak a légáramot szabályozza, a festéket 
nem, azt egy külön tekerentyűvel tudjuk előre 
beállítani. A dual-action billentyűje ezzel szemben 
két funkciós, lenyomásával a levegőáramot sza-
bályozzuk, hátrahúzásával a festékmennyiséget 
kontrolláljuk. Nyilvánvalóan a dual az elterjedtebb 
és a hatékonyabban használható.
 Festékadagolás szempontjából van felső, 
oldal, és alsó tartályos pisztoly. Nekünk a felső és 
az oldaltartály az érdekes, az alsók általában sing-
le-action rendszerűek. 

 „Aztán mégis mivel fessek?”

 Hát airbrush-sal, festékpisztollyal, légecset-
tel (tudom, hogy utóbbi szó szerinti fordítás, de 
akkor is marhán hangzik).
A rendszer alapvetően kettő fő összetevőből áll, a 
pisztolyból és a kompresszorból.
Kezdjük az egyszerűbbel: kompresszor.
 Gyakorlatilag bármilyen méretű-minő-
ségű-típusú kompresszor megfelel, ami 2 bar-nál 
nagyobb nyomást képes előállítani (a bar-ba, mint 
nyomásérték magyarázatába most nem megyek 
bele, mert ha nem tiszta, akkor neked kellett vol-
na inkább a fizikaórára gyakrabban járni. Tessék 
pótolni, felkérdezem). Vannak direkt makette-
zéshez gyártott kompresszorok, kisebb tartállyal, 
halkabb működéssel, gyárilag felszerelt kiegészí-
tőkkel. Ha nem akarjuk bonyolítani, beszerzünk 
egy ilyet és kész. 20-30 ezer körül jó minőségűe-
ket kapunk már.
 Ha van műhelyünk-munkahelyünk-bármink, 
ahol kompresszor üzemel, és használható, akkor 
az nekünk pont jó lesz. A lényeg, hogy két fontos 
kiegészítő kell, hogy legyen a pisztolyunk elé köt-
ve. Nedvesség lecsapató és reduktor. Az előbbi 
egyértelmű, a levegő nyomás alá helyezése során 
keletkező kondenzvizet fogja fel, így az nem jut el 
a pisztolyig és a festékig, tehát nem teszi tönkre a 
festésünket. A reduktor egyrészt a pisztolyunkat 
védi, másrészt ezzel szabályozhatjuk a végső le-
vegőnyomást, amivel fújunk, emelhetjük, ha ala-
pozunk, letekerhetjük, ha vékony vonalat vagy kis 

felületet festünk. Általában mindkét eszköz meg-
található a nagyméretű kompresszorokon is, de 
ha mondjuk több állomást szolgál ki, akkor nem 
biztos, hogy a kollegák örülni fognak, ha leteker-
getjük a nyomást 2 barra, mikor nekik 5 kellene, 
szóval egyszerűbb egy kis reduktort beszerezni és 
bekötni a levegőágba a pisztolyunk elé. Már kap-
hatóak direkt a pisztoly markolata alá csatlakoz-
tatható mini lecsapatók és reduktorok, ezekkel 
járunk a legjobban. Amennyiben ez a pár sor most 
kínaiul hangzott, keressünk egy pneumatikában 
jártas ismerőst, aki segít, és 10 perc alatt össze-
rakja a fent vázolt szerkezeteket.
 Egy dolog nagyon fontos, ha nagyméretű 
vagy több leállásos ipari kompresszort haszná-

lunk. Az ipari sűrített levegőnél a kompresszor 
után általában kötnek úgynevezett olajzót is. 
Ennek két szerepe van, egyrészt hogy a levegő-
vel üzemelő gépeknek maga a légáram is kenést 
biztosítson, tehát kevésbé kopnak, másrészt a 
gyanútlan makettező festékébe gépolajat juttas-
sanak, ezzel teljesen tönkretéve az addigi munká-
ját. Tehát mindenképpen győződjünk meg, hogy a 
használni kívánt rendszerben nincs olajzó. Ha van, 
használjunk szűrőt vagy engedjük el a dolgot, és 
szerezzünk be egyéni kompresszort.
 A másik összetevő maga a pisztoly. Itt most 
írhatnék 5-6 oldalt csak a pisztolyokról, de nem te-
szem, csak a főbb paramétereket érintem. Ahogy 
jeleztem a legelején, ez egy komplett művészeti 

Kompresszor Airbrush - festékpisztoly
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lában egyfajta dűzni-tű párossal szereltek, de le-
het hozzájuk venni különböző méretű szetteket. 
Szerelésük-tisztításuk sokkal gördülékenyebb, 
gyorsabb, működésük megbízhatóbb.

 Én személy szerint egy H&S Evolutiont 
használok 0,2-es dűznivel, és jelenleg a pisztoly 
tudása jóval magasabb, mint az enyém, tehát egy 
ideig még biztos megfelelő lesz. De emellett tar-
tok két olcsó kínai pisztolyt is, ha sokat kell alapoz-
nom vagy nagyon nagy felületeket kell festenem, 
akkor ezeket használom, nem koptatom a drága 
technikát.

Spray festék

 Az alapozók és sokféle szín is kapható sp-
ray változatban. Ezek általában Tamiya termékek. 
Használatuk rendkívül egyszerű, alapos felrázás 
után szépen lefújjuk vele az alkatrészeket, nem 
atomfizika.

Ez csupán annyit jelent, hogy a tartály a pisztoly 
mely részén kapott helyet. Ki erre-ki arra esküszik, 
de a közkedveltebb a felső tartály.
 Van még egy attribútum, ami alapján beso-
roljuk a pisztolyokat, ez pedig a dűzni és tű méret. 
A pisztolyban egy hosszú tű dolgozik, ha hátrahúz-
zuk a billentyűt ezt mozdítjuk el a dűzniből, ami a 
pisztoly orrába van helyezve. Minél jobban hátra-
húzzuk, annál több festék képes távozni a dűzni 
végén. Ebből következik, hogy minél nagyobb a 
dűzni, annál több festéket eredményez a teljes 
hátrahúzás, és annál nagyobb felületet terít be 
egyszerre a kifújt festék. A nagy dűzniket (0,4-0,5 
mm) alapozáshoz vagy igen nagy felületek fes-
tésekor használjuk. Általában a közepes (0,2-0,3 

mm) méretűekkel dolgozunk, ezek a legtöbb fel-
adatra tökéletesen alkalmasak. A kicsik (0,1-0,15 
mm) nagyon finom munkákra, hajszálvékony vo-
nalak festéséhez szükségesek.

 De a végén általában egy dolog a lényeg, 
mennyibe kerül mindez. Ahogy az egész cikkso-
rozat elején leszögeztünk, ez a hobbi nem olcsó. 
Természetesen lehet venni Kínából, e-bayről 4-5-
6 ezer forintért is pisztolyt, és használhatóak is 
lesznek. De aki komolyan gondolja és minőségi 
termékkel szeretne dolgozni, annak jó 30ezer ki-
adással kell számolnia. Ezért az összegért már egy 
jól megtervezett és kidolgozott szerszámot kap.
A két kategória között a különbség a minőség. 

Úgy a gyártás minősége, mint a festett végered-
mény minősége.
 Egy olcsó pisztollyal is lehet nagyon szépen 
dolgozni, de sokkal több odafigyelést, gyakorlást, 
előkészítést igényel. Mivel ezeknek az alkatrészei 
nem olyan kidolgozásúak, mint drágább társaikéi, 
ezért gyakrabban eltömődnek, köpködnek, taka-
rításuk nehézkesebb, valamint a szórásképük nem 
egyenletes, nem mindig kiszámítható. Beszerzé-
sük egyszerű, bármelyik nagyobb netes áruház-
felületen megtalálhatóak, általában háromféle 
dűzni-tű variánssal, levegőcsővel. Aki nem akar 
sokat költeni vagy nem engedhet meg magának 
drágább szerszámot, nyugodtan tegyen próbát 
velük. Sokféle tutorial van a neten, hogy hogy le-
het ezeket a pisztolyokat kicsit megbízhatóbbá 
tenni. Ha elvégezzük ezeket az átalakításokat, ki-
csit tudunk javítani a festési minőségen.

 A nagyobb nevű pisztolyok sokkal finomab-
ban megmunkáltak, alkatrészeik ellenőrzöttek, 
polírozottak. Nem probléma velük újra és újra 
ugyanazt a minőséget produkálni, a szerszám 
mindig teszi a dolgát, a tudásunk az, aminek a fej-
lesztésére koncentrálhatunk, nem kell birkóznunk 
a technikával.

 Jó pár nagynevű gyártó van a piacon, H&S, 
Iwata, Kager, Sparmax, ezeket a gyártó saját web-
shopjából vagy nagyobb makettes webshopokból 
rendelhetjük meg. Rajtunk múlik, hogy melyiket 
választjuk, rosszul egyikkel sem járunk. Ezek álta-
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 A következő részben (nem ígérem, hogy a 
következő számot is jelenti) megnézzük egy kicsit 
a customizálást, panelkarcolást, kitbash-t, egyéni 
alkatrészeket.

 Ha esetleg van olyan téma, akár Gundam 
építés, akár normál makettezés terén, amit sze-
retnétek, hogy érintsünk vagy egy már taglaltat 
tisztázzunk, vagy bővebben kifejtsünk, jelezzétek 
a magazin elérhetőségein, és meglátjuk, mit tehe-
tünk az ügyért. :)

 Viszont van egy nagyon nagy hátrányuk, 
mégpedig, hogy nem adagolhatóak. Ha lenyo-
mod a fúvókát, akkor ömlik a festék, méghozzá 
igen nagy nyomással. Nem kontrollálható, nem 
szabályozható. Ha távolabb tartod az alkatrésztől, 
akkor kicsit jobb a helyzet, de itt is vigyázni kell, 
mert a megtett út alatt a festék meg is szárad a 
levegőben, és nem tapadni fog az alkatrészre, ha-
nem por alakban ráül, majd simán letörölhető on-
nan. Szóval ahhoz képest, hogy milyen egyszerű 
a használatuk, olyan körülményes is velük tényleg 
szép és egységes végeredményt produkálni.
 Általában inkább csak az alapozót használ-
juk spray-ként, a színeket ha lehet, akkor rende-
sen pisztollyal fújjuk.

 Alternatív felhasználási mód, hogy fejjel le-
felé fordítva kieresztjük a gázt a flakonból, majd 
azt felbontva (én is csak hallottam, de tudom, 
hogy sosem szabad ilyet, szóval nem próbáltam, 
nem is gondoltam rá, elhatárolódom, mert EZ VE-
SZÉLYES!) egy üvegbe leeresztjük a festéket, és 
így az normál módon használható airbrush-hoz. Ez 
főleg autósok körében bevált módszer, mert van 
olyan árnyalat, amit csak flakonos verzióban lehet 
megtalálni, de ha valami egyedi festésű gépet 
szeretnénk, akkor nekünk is megoldás (elmélet-
ben persze, hisz mint mondtam, flakont felszúrni, 
ütögetni, sugárzó hő hatásának… stb...).
 Festékboltban kapható flakonos alapozót 
és festéket NE!!!!!! használjunk műanyag maketten 

(műgyantán esetleg, de ez egy másik téma). Nem 
erre valók, teljesen más a pigmentszerkezetük, az 
oldószereik. Jobb esetben csak teljesen elfedjük 
az összes kis részletet az alkatrészeken, rosszabb 
esetben a festék elkezdi marni a műanyagot, és 
bár egy nagyon művészi, összeolvadt torz vala-
mit kapunk, de az eredeti célunktól, miszerint a 
sokezres makett még szebb legyen, igen messze 
kerülünk.

 Ha minden tökéletes, összerakhatjuk a gé-
pet (pisztolyt és MS-ot egyaránt), 
és készen is vagyunk.
 Nagyon vigyázzunk, hisz 
innentől kezdve - ahogy az ele-
jétől fogva jeleztem is - az MS-
unk inkább már makett. Minden 
mozgatás, pózoltatás hirtelen 
le tudja kapni a festett rétege-
ket, alapozóig vagy még tovább 
koptatva az alkatrészt. Ezzel már 
nem repkedünk lövöldözve a szo-
bában, hanem kitesszük a polcra 
egy kívánt pózban (lehetőség 
szerint már ebben a pózban is 
raktuk össze), és hideg téli éjsza-
kákon hosszan nézegetjük. Eset-
legesen összeszedjük magunkat 
és elvisszük a gépet makettver-
senyre, hogy mások is lássák a 
munkánkat és ne legyen olyan 
szegényes a sci-fi kategória.Markerpisztoly


