


A normál pillanatragasztó
szétmarja a habot!











Mikor végeztél, készítsd el a 
torziós rugókat, és ragaszd be 
a helyükre őket a leírás szerint.

Csúsztasd a függőlegest
a farokcső kivágásába.
Ha szoros, reszeld 
nagyobbra a rést, 
hogy a balsa könnyen 
bele csússzon.

A ragasztáshoz használj 
kevés Ca-t. Egy kis üvegszövet
erősítést is adhatsz neki.

Ne feled: Sok súly hátul,
3x több elől!

Ragaszd fel a csavartartókat a felfekvőlapra,
utána az anyákat ütközésig told be a helyükre.
Kevés pillanatragasztóval rögzítsd őket.
Ügyelj, hogy a menetbe ne kerüljön ragasztó!
A kész lapot ragaszd be a helyére.

Tipp: Ha vazelinnel bekened a csavarokat
és belehajtod az anyába ragasztásnál,
akkor biztos, hogy nem fog ragasztó 
kerülni a menetbe.

Az oldallapokat pontosan illesztve 
ragaszd fel a habra. A felfekvőnél 
1.5mm-el magasabban áll az oldallap! 

A habmagokat csiszold meg 100-200-as 
csiszolószivaccsal, hogy a bevonóanyag
hozzá tudjon ragadni. A kilépőnél légy 
óvatos, nehogy megsérüljön.



Ragaszd a helyére az alsó
merevítőt.

Készítsd el a felső merevítő helyét,
az alsó merevítővel szemben.
Vonalzó mellett húzz egy árkot a szénlap 
végével, vagy egy lapos csavarhúzóval.

Rögzíts tesa-val egy vonalzót

a szárnyra.

Ragaszd össze a szárnyfeleket.

A csavarokat a rétegeltlemez csavartartókkal
tekerd a helyükre. Illeszd az egyik, majd a másik
szárnyfelet a helyére, mindegyikre
jelöld fel a csavarok és a csavartartók
helyét. Tűreszelővel és szikével távolítsd el a 
felesleges anyagot.



Ragaszd be a csavartartókat.

Az üvegszövet csíkokat is
ragaszd fel.

Ragaszd fel az UD. szénszövet csíkokat
a szárny mindkét oldalára, egymással
szemben!

Finoman melegítsd át hajszárítóval,
így a gyanta híg lesz és szépen elterül,
illetve a szövet jobban beissza. Ha túl 
sok gyantát használtál, egy papírtörlővel
most finoman leitathatod a felesleget.

Ha megkötött az epoxy, fúrd ki
a csavarok helyét.

Szárny bevonás: Használj színezett vagy sima 
csomagoló ragasztószalagot. 
Először a szárny felső oldalát vonjuk be. 
Kövesd a számokat. 
Tipp.: Súlyozd le a szárnyfelet.
Vágj egy a félszárnynál valamivel hosszabb
darab szalagot. Az egyik végét ragaszd a darab szalagot. Az egyik végét ragaszd a 
szárnytőre. A szalagot nem feszítve, egy müanyag 
lappal simítsd rá a felületre.

Vond be a szárny allját.
Itt is kövesd a számokat.



Vágd le a felesleges anyagot. A bevonatot
ne hajtsd fel a felső oldalra!

Fúrd ki a tüske helyét.

Ragaszd be a 3mm-es karbon rudat
pillanatragasztóval, utána 
egyensúlyozd ki a szárnyat. Ragassz
laposra kalapált horgászólmot az
ellentétes szárnyvégbe.

Ragaszd fel a dobótüske támaszokat
kétoldalú ragasztóval, a dobókéznek
megfelelő oldalra!

Vágd méretre a csavarokat, és
fogasd fel a szárnyat.

Dugd a helyére a farokrészt

ellenőrizd a helyes szögeket.

Szárny allja és a vízszintes
állászögkülönbsége 0. EWD = 0°

Ha minden jó, ragaszd be 
véglegesen a farokcsövet,
ügyelve a helyes szögekre.



Vágd ki az elektronika helyét 

Egy csavarhúzóval csinálj
helyet a kábeleknek.

Ragassz egy 10mm hosszúra vágott
műanyag csövet a farokcsőre.
Ez lesz a zsinórvezető. 

Súlypont helye:
60-65mm a
belépőtől.

Kösd fel a kormánymozgató
zsinórokat, átfűzve őket a 
vezető csövön. 

Mehetsz
repülni!


