Julia Lazaridi
Love to Airbrush
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Airbrush Cleaner, blanda 1 del
rengöringsmedel till 10 delar vatten i
separat flaska, den är mycket
koncentrerat.
SuperLube, bästa smörjmedel till
airbrush som finns!
Glas/skål med vatten
Olika borstar , penslar och
tandpetare
Förstorningsglass
Papper.

Rengöra airbrush är inte svårt som många tror. Man ska göra
dessa enkla steg mellan färgbyten och när man är klar med sitt
målande:
1. Häll lite rengöringsmedel i färgkoppen, stäng
skyddskåpan med finger och tryck på trigger, det börjar
bubbla i koppen och färg och smuts börjar lossna inne i
sprutan, det heter backflash.
2. Ta en hård borste och borsta i koppen och nåltippen.
3. Spreja ut medlet och gör 2-3 backflash under tiden
4. Fyll färgkoppen med vatten, gör backflash och spreja ut
vattnet, gör det tills det kommer ut rent vatten.
5. Sista steg är slutsteg när du är klar för dagen:
ta ut nålen, rensa den med borste (INTE med fingrarna),
smörja den med SuperLube och stoppa in den försiktigt utan
att trycka hårt och skruva fast – klart!

Detta skall göras endast om airbrush funkar inte som den ska
efter vanlig rengöring.
1. Sprutan plockas isär och ser ut som den gör på bilden här.
2. Det är inte alltid som behövs att plocka ut allt, oftast räcker
det att skruva bort framdelen – skyddlock, munstycke och ta
ut nålen.
3. Blötlägga delar i vatten med medel i, låt ligga där 1 stund,
lägg inte in hela kroppen i vatten bara framdelen och låt inte
ligga delarna i blandningen längre än 1 timme, det brukar
räcka för att intorkat färg ska lossna. Annars krom som
koppen är täckt med lossnar och det kommer att göra
rengöring mycket svårare.
4. Borsta delarna med borstar, inne och ute.
5. Skärpa en tandpetare, blötlägg den med delarna en stund
och sen den blir tillräckligt mjuk och fin att rengöra den lila
och sköra munstycket med utan att skada det. Kolla
munstycket genom förstorningsglaset om det är rent.
6. Smörja alla rörliga delar med SuperLube och plocka ihop
sprutan, var extra försiktig med munstycket, dra inte den
med nyckeln, endast tills den slutar vridas utan tryck, annars
knäcker du av gängan.
7. Spreja vatten genom och kolla att strålen är fin och jämn –
då är den färdigt att användas igen!

