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Model armádního vozidla T805 ve verzi radiovozu RDS 66 v měřítku 1:160

    Děkujeme vám, že jste si zakoupili model vozu T805 zhotovený metodou SLA 3D tisku od studia 
JJ3D. Jeho stavba je poměrně nenáročná, přesto nám dovolte několik doporučení. Model se skládá 
z několika částí zobrazených vlevo. 
   Před nalakováním jednotlivých dílů doporučujeme začistit otřepky vzniklé odstraněním tiskových 
podpor, nejlépe ostrou žiletkou či skalpelem, a následně jemným smirkovým papírem přebrousit 
celý povrch hlavních dílů. Všechny díly je pak vhodné odmastit (jarová voda), příp. krátce vyčistit 
v isopropylalkoholu kvůli dokonalému přilnutí základové barvy. 
  Očištěné díly si nejprve „nasucho” sestavte (vyzkoušejte), případně obruste místa, která brání 
sestavení modelu.  
  Otvory pro nasunutí osiček mohou být zanesené vytvrzeným rezinem. V takovém případě je 
protáhněte vrtákem o průměru 0,5 mm a hrany otvorů očistěte záhlubníkem nebo větším vrtákem 
(prům. 4-5 mm). Vrtákem 0,5 mm připravte otvory ve středu kol z vnitřní strany (pozor, aby vrták 
nepoškodil náboj kola zvnějšku).  
   Hlavní díly natírejte, resp. stříkejte před sestavením modelu. To platí i o kolech. Před barvením 
modelu svrchní barvou doporučujeme nástřik modelu syntetickou základní barvou, například 
Vallejo Primer Spray. K vlastnímu barvení jsou vhodné akrylové, vodou ředitelné barvy, například 
fy Vallejo (není podmínkou). Pokud jde o správný barevný odstín khaki barvy pro vozidla ČSLA, 
tyto Vallejo nevyrábí. Odpovídající odstín lze zkombinovat smícháním jiných odstínů. Kola natřete 
černou barvou (plášť) v kombinaci s khaki (náboje). 
    Nabarvené díly po sesazení fixujte vteřinovým lepidlem (pozor na naleptání svrchní barvy). 
Osičku prostrčte předním a zadním otvorem a velmi opatrně je kousek od konců ohněte, abyste 
docílili efektu odklonu kol od svislé osy, což bylo pro Tatry 805 charakteristické. Kapičkou 
vteřinového lepidla kola na ose fixujte. 

   Součástí setu je i aršík s inverzními obtisky, jejichž autorem je Martin Palaščak (MArfDKnL). 
Obtisk vystřihněte nebo vyřízněte co nejtěsněji a následně odmočte několik vteřin ve vodě. Na 
místo aplikace obtisku naneste např. špičkou špendlíku kapičku zředěného disperzního lepidla nebo 
vhodného komerčního přípravku (např. Agama Adhesol). Obtisk i s podkladním papírem vyjměte z 
vody a potištěnou stranou přiložte na místo aplikace. Jemně přitlačte (např. párátkem) a papír 
následně stáhněte do boku. Umístění lze mírně upravit, podmínkou je dostatek Adhesolu na 
podkladu. Přebytečnou kapalinu odsajte smotkem vaty. Po uschnutí je možné aplikovat prostředek 
pro vypnutí obtisku (např. Agama Tensol). Na sestavený model na závěr aplikujte lesklý akrylový 
lak.

https://obtisky-marfdknl.webnode.cz/


Rozmístění obtisků na obrázcích níže je pouze ilustrativní.
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