
Zveřejněno z Mailu...

Ahoj,

díky za tvůj zájem. Je to ůplně jednoduché, a co je hlavní je to 
levné, lehké a pevné.

Vso(2m) mně vyšla cca na 400kč když nebudu počítat koupení 
bílého autospreje na finální povrch. :-) budou ti bohatě stačit 
2 desky  Styroduru  tl.20mm,  koupíš  v  Bauhausu,  nebo 
Hornbachu,  Obi,  stavebniny  a  pod.  Ne polystyren,  ten nemá 
skoro žádnou pevnost. 

postup:
je to docela vidět na té první fotce. Papírové vrstvy dávám dvě. Papír nemá rub a líc 
(není z jedné strany lesklý).  

Trup je slepen normálně ze 4 desek, ale 2 prostřední jsou pájkou odlehčené, mají tedy 
skoro jen obvodový tvar, ale i pro snadnější montáž táhel ke kormidlům a serv (prostě 
musí být vnitřek trupu dutý :-))) ).

Vybroušený tvar(do hladka)ze Styroduru natírám neředěným Herkulesem. Položím balící 
papír na trup, či křídla podél(pozor i ten má "léta" jako např. balsa - zjistíš to tak, ze ho 
chytneš a trháš, v jednomm směru se trhá všelijak, ale v kolmém směru na první se trhá 
krásně, podélně). natrháš si různé šířky na trup krátké a úzké. Přechody trupu na křídla 
kousky cca 2x2cm, provlhčením to krásně kopíruje jakýkoliv tvar. Jinak kolem kabiny cca 
3x6cm za křídly cca 2x15cm, přesahy jak se povede, asi 5mm.



Na křídla a směrovku, pro každou vrstvu vždy jeden kus papíru. Od středu ke krajům 
natírám Herkules zase na papír. Potah musí být za mokra co nejlépe vyhlazen.

po vyschnutí se povrch neuvěřitelně zpevní. Pomůže dát na topení, ale pozor a zkroucení. 
narovnat to už nejde, resp. jde, ale musí se to znova navlhčit. Fén nedoporučuju.

Pak už to dělám jak ses ptal. Přebrousit, lakovat nitrolakem smíchaným s kanagomem. 
Další vrstva to samé. kořenové žebro z překlížky tl. 1mm, je na křídle i na přechodu 
trupu na křídlo. Nakonec vybrousit aby nebyly žádné otřepy, či defekty. Barvit už můžeš 
čímkoliv, vrstva papíru nepropustí lak, moje Vso je stříkána obyč. bílým sprejem (asi 
autosprej).



Ahoj,

první odpověď:
křídlo je jen vybroušené z jednoho kusu desky Styroduru tl.20mm, vyřízneš půdorysný 
tvar a brousíš a brousíš... :-))

šablonu jsem měl jen na kořenový a koncový profil. Musíš mít (hrubý 60)šmirgl nalepený 
na 1)vypuklém a za 2) vydutém tvaru. 2)S tímto "nástrojem" jezdím po horní části křídla 
po celé délce, kontoroluji neustále výsledný tvar. 1)S tímto "nástrojem" jezdím po dolní 
části křídla cca 3/5 hloubky po odtokovku, po celé délce a vyrábím tak prohnutí profilu, 
zbylou část po náběžku zase nástrojem 1) :-)) od kořene se nejen hloubka, ale i výška 
profilu zmenšuje. 
Po této práci budeš mít všude bordel jak hrom a křídlo se prohýbá úplně hrozně 

moc...pokud máš odporovku, tak je to jednoduchší, já ji ještě nemám.
Ale už po nalepení a vytvrzení 1. vrstvy papíru se křídlo neuvřitelně zpevní a váha skoro 
nenaroste. 

Druhá odpověď:
Kýlovka  je  vybroušena  zvlášť  a  na  tupo  přilepena  Purexem  ještě  před  potažením 
papírem. Je uvnitř vydlabána pájkou pro vedení bovdenu se silonem - náhon výškovky. 
Potah papírem vše zpevní, neboj. A vydržela i křídla při hvězdici, při přistání, když jsem 
zachytil jedním křídlem o trávu. :-)

Třetí odpověď:
dvě desky uprostřed jsou již předem uprostřed vyřezány. 

 pod táhly je to vidět. Popř "sochám" pájkou :-)




