
Hoe kan ik mijn materialen het beste schoonmaken?

Als je regelmatig met polyester- en epoxyharsen werkt is het gebruikelijk dat
je alle gereedschappen zoals ontluchtingsrollers, japansemessen etc. na je
klus schoonmaakt, zodat je deze kunt hergebruiken. In deze handleiding
leggen wij uit hoe je verschillende materialen het beste schoon kunt maken.

Kwasten en rollers reinigen

Je kunt kwasten en rollers na gebruik gemakkelijk reinigen met Aceton. Leg
de kwast of roller hiervoor in een mengbeker gevuld met aceton en druk de
hars uit het materiaal. Sommige klanten wassen kwasten en rollers niet,
omdat de kosten voor een nieuwe kwast of roller niet veel duurder
uitvallen dan het inkopen van aceton (of een ander reinigingsmiddel) en het
werk dat daarvoor benodigd is.

Let er wel op dat als de aceton verdampt de hars die blijft zitten aan de roller
of kwast nog steeds gedeeltelijk kan uitharden. Zorg er daarom voor dat je de
roller of kwast goed afspoelt met aceton en zorg dat er geen harsresten aan
blijven zitten.

In de praktijk werkt een emmer met deksel goed. Zorg dat in de emmer een
flinke laag aceton aanwezig is. Hierin kunnen kwasten, rollers en gereedschap
worden schoongemaakt. Hou de deksel zo veel mogelijk gesloten, om te
voorkomen dat de aceton verdampt. Gebruik je vaker polyester of epoxy, dan
kan ook met 2 emmers gewerkt worden: 1 met vuile aceton, en 1 met schone
aceton. Eerst wordt de kwast of roller in de vuile aceton uitgespoeld,
vervolgens in de schone aceton, en daarin bewaard. Dit totdat de schone
aceton te vuil is geworden, en de plaats inneemt van de vuile aceton, en een
nieuwe emmer met schone aceton wordt klaargezet.

Ontluchtingsrollers/ schijvenrollers, plamuurmessen, etc

Ontluchtingsrollers en andere gereedschappen kun je schoonmaken door deze
in aceton uit te spoelen, eventueel met behulp van een kwast. Het kan
voorkomen dat hars tussen roller en rollerbeugel is gekomen. Je kunt de
ontluchtingsrollers dan beter demonteren (op de kopse kant van de beugel zit
bij de meeste rollers een schroefje) en deze vervolgens goed uitspoelen.

Epoxy kun je ook van gereedschappen verwijderen met azijn en een kwast of
borstel.

https://polyestershoppen.nl/hulpmaterialen/aceton-137.html
https://polyestershoppen.nl/hulpmaterialen/emmers-75.html


Gemorste hars

Als je tijdens het werken hars morst kun je dit eenvoudig reinigen met een
doek en een kleine dosis aceton.

LET OP: aceton is zeer brandbaar en de damp is slecht voor je gezondheid.
Rook niet, en voorkom open vuur (geisers!). Ventileer goed en adem de dampen niet in.
Gebruik eventueel een half gelaatsmasker.

https://polyestershoppen.nl/hulpmaterialen/aceton-137.html
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