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Lidt om  Tin  og rust 

Hvis du forvente at  du bare kan lægge Tin i rustangrebet  plade og huller  og det så holder til tid og evig 

hed,  så glem det.  TIN  kan ikke  holder rust på afstand og vil ligesom Plastik/glasfiber,  slå i gennem  inden 

for  kort tid igen.   

SKIFT PLADEN  DET ER DET ENESTE DER HOLDER: 

Karrosseritin  er altid flade stænger  og består  af ca. 0,7 x 2 cm.  og er  ca 45 cm lange  vejer ca  425 gr.  pr. 

stk  og består  af   27% tin,   3% antimon,  70% bly  

Du skal bruge følgende: 

 Stålbørste / vinkelsliber 

 Ren klud 

 Lille gasbrænder 

 Loddelak (BERAFIX) 

 Tin ske 

 Tinbakke med  oliefilt 

 Tin 

   

Før du går i gang er det meget vigtig  at  det du vil lægge  Tin  i/på  er 100% rent  slebet / afrenset  og 

affedte,  for at  loddelakken kan fortinne ordentlig.   
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Nå   emnet  er  rengjort og  affedtet  på  smøres der Loddelak (BERAFAX)  på med en lille pensel  på det 

område  der skal lægges Tin i 

 

 

Nu skal du i gang med  gasbrænderen og  have varmet hele området op  så det  fortinne  ( det er meget 

vigtig at det hele bliver varmet op og fortinnet  da der er syre i loddelakken som SKAL brændes væk) 

Du kan nu på næste billede  se at loddelakken begynder  at  fortinne,  når det hele er fortinnet  holders hele 

området varmt og tørres  af med en ren klud. 
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Dit fortinnet område skulle nu gerne se således ud 
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Nu skal vi så til at lægge Tinnet i  Lad vær med at  bare varme Tinnet  fra en  ende af  så du dryppe det ned 

på pladen,  det kræve meget varme når det skal glattes ud,  men varm ca 2 -3 cm  af din tingstang  op og 

tryk den ned mod pladen  som vist på billede så vil du opleve at der ikke skal så meget varme til for at glatte 

det ud. 

    

  

Når vi har lagt tinnet på som vist på ovenstående billede  skal vi til at  glatte det ud , sørg  for at din  Tin ske 

er blevet  smurt ind i olie  og begynd så at  varme  hele området  jævnt  op og træk  Tinnet  jævnt ud  fra 

den  ene enden  som vist på billede 
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Når pladen nu er kølet af  skal vi til at  slibe det af,  hvis  i  ikke har en panserfil  kan man bruger en 

vinkelsliber med en blød skive på (korn 24) 
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Det færdige resultat skulle gerne se således ud  når det er slebet af. 

 

Nu kan det lige trækkes  med en tynd gang spartel    

MEN HUSK ALTID AT AFFEDTE EMNET INDEN DU SPARTLER   

( det kan gøres enten med silikone fjerner eller fortynder) 

 

Oktober 2012 

VETERANDELE / Leif Munck 

 

 

 


