
Dirty Down Gemixte Roest Effect in 25ml Plastic Pot 
 
Wat is Roest Effect: Een realistisch roest effect, snel en gemakkelijk te gebruiken. Aan te brengen 
met een penseel rechtstreeks uit de pot, een realistisch effect van roest vormt wanneer de vloeistof 
droogt. Droogt op als solide kleur niet transparant. Dekt donkere ondergronden. 
  
Werkt bijna op elke ondergrond. Toepassen op kleine gebieden, paneellijnen en uitsparingen. Niet 
voor grote opvlakte gebruiken. 
 
Water oplosbaar. Veeg het schoon met een vochtige katoenen doek. Verdun roest effect niet met 
water, als het droogt wordt het poederig en zal niet volledig harden. 
 
Voor gebruik 
Voor u begint, altijd eerst oefenen met Roest Effect, al is het maar op een hoek of verborgen deel 
van een model. De alcohol in Roest Effect kan soms leiden tot schade aan de meeste bedrukte en 
geschilde modellen. Een laag matte vernis zal helpen bij de bescherming van het oppervlak. 
 
Hoe te gebruiken 
Zorg ervoor dat de vloeistof op kamertemperatuur is en niet te  koud, voor gebruik pot goed 
schudden, zodat u de kogellager gedurende 20 tot 30 seconden hoort rammelen. Het is heel erg 
belangrijk om Roest Effect bij iedere keer dat u het gebruikt goed te schudden of te roeren ook als u 
het 30 seconden niet gebruikt heeft. Roest Effect droogt snel. Laat de deksel van de pot niet 
openstaan anders zal Roest Effect snel uitdrogen. Doe de Roest Effect niet in een andere container 
of pot, tenzij deze even groot is en een goed afsluitbare deksel heeft. 
 
Er zijn verschillende manieren om Roest Effect aan te brengen. Het effect zal verschillen van welke 
methode je gebruikt. 
 

 Gebruik een harde kortharige borstel om kleine hoeveelheden aan te brengen. Dit creëert 
een lichtere tint omdat er dunnere lagen worden aangebracht. De vloeistof droogt snel 
waardoor kleine hoeveelheden in de nerven en inkepingen achterblijft. Opnieuw 
aanbrengen om de kleur donkerder te maken, of een dikkere laag vlekken over de toplaag 
aanbrengen, om de kleur donkerder te maken. 

 

 Voor grotere oppervlakte gebruik een zachte ronde kwast. Dit creëert een donkerder tint 
van roest, omdat er een dikkere laag is aangebracht. Nerven en inkepingen kunnen soms 
gevuld worden als er meer vloeistof wordt toegepast waardoor sommige details verloren 
gaan. Sommige oppervlakten kunnen door het drogen barsten, maar dan moet er een hele 
grote hoeveelheid vloeistof worden gebruikt voordat dit gebeurt. De kleur wordt gewoonlijk 
donkerder als grote hoeveelheden worden aangebracht. Opnieuw aanbrengen om de kleur 
nog donkerder te maken. 

 

 Voor fijne lijnen gebruik een penseel. Gebruik kleine hoeveelheden per keer. Veeg 
overtollige vloeistof weg met een vochtige kwast, katoenen doek of keukenrol. 

 
Roest Effect is wateroplosbaar. Wanneer deze volledig droog is  kan je Roest Effect op twee 
manieren van het oppervlakte verwijderen. Gebruik een vochtige katoenen doek. Alleen één kant 
bevochtigen. Veeg Roest Effect eerst met de vochtige kant en daarna met de droge kant. Hoe natter 
de katoenen doek hoe meer Roest Effect verwijderd wordt.  
 



Bij gebruik van keukenrol (absorberend papieren rol) op metalen panelen. Verf eerst Roest Effect op 
de panelen, zodat deze volledig bedekt zijn en laat het drogen. Doop een punt van de keukenrol in 
het water. Knijp het overtollige water weg zodat het licht vochtig is. Dit kan je ook doen door het 
natte gedeelte tegen een droge deel aan te drukken. Druk voorzichtig het vochtige stukje 
keukendoek tegen het droge Roest Effect en draai op één plek, niet over het oppervlakte heen en 
weer vegen. Er zal enig Roest Effect achterblijven op het model en een deel zal verwijderd worden. 
Het bevochtigde deel Roest Effect door de keukenrol zal een donkerder tint krijgen, zoals oud roest. 
Hoe natter de Roest Effect wordt hoe donkerder de tint. Oefen eerst met het bevochtigen van de 
keukenrol en hoeveel druk je hierop moet zetten voor de juiste tint. 
 
Zoals boven genoemd Roest Effect droogt op tot een mooie donkere roestkleur, nadat deze is 
bevochtigd met water.  
 
Om een donkerder kleur te creëren kan je een beetje Roest Effect scheiden en laat het onbedekt 
lichtjes drogen. Dit zal een minuut duren, maar is afhankelijk van kamertemperatuur. Na enige 
verdamping zal Roest Effect een meer geconcentreerde, donkerdere en rijkere kleur geven.  
 
Een laag matte vernis zal het effect permanent maken, maar zal de kleur veranderen. Sommige 
vernissen zullen het effect meer oranje maken. Test deze vernissen afzonderlijk voordat je deze op 
een model aanbrengt. 


