
 
 
Sayın modelci ; 
 
Satın almış olduğunuz ürün ölçekli modelcilik malzemeleri literatüründe decal veya wet transfer olarak bilinen ve arzu edilen 
yazı, işaret, arma, logo, resim, desen gibi görsellerin su ile etkileşime girebilen özellikte ince bir film tabakası üzerine basılarak 
model üzerine gerçekçi bir biçimde aktarılması imkanı veren ıslak çıkartmadır. Söz konusu ürün 1/10 – 1/150 ölçek arasında 
çalışan ahşap gemi ve tekne modelcilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Bu sebeple daha 
küçük ölçeklerde ve üzerinde aşırı detay bulunduran yüzeylerde kullanılması önerilmez. Kullanacak olduğunuz bu üründen 
tatminkar sonuç almanız için aşağıdaki uygulama talimatını aynen takip etmeniz çok önemlidir. Konu ile ilgili çok detaylı ve 
uygulama görsellerini de içeren bir makale kısa süre içerisinde www.gemimodelciligi.com internet adresinde 
yayınlanacaktır.  
 
İyi modeller ………………………………. 
 
UYGULAMA TAL İMATI :  
 
Aşağıdaki basamaklar dekalin yerleşeceği yüzeyin tesviye ve boya işlemleri tamamen bittikten ve boya tamamen kuruduktan 
sonra yapılacaktır  : 
 

1. Eğer kullandığınız boya parlak değil ise, dekalin geleceği yüzeyi uygun bir parlak vernikle vernikleyiniz. 
2. Kullandığınız verniğin tamamen kurumasını bekleyiniz. 
3. Dekalin sadece o an kullanacağınız kısmını  mümkünse yeni açılmış 11 no. maket bıçağı ucu veya tıbbi neşter 

kullanarak ve çelik cetvel yardımıyla keserek setten ayırınız. Bu işlemi yaparken dekalin üzerinde bulunan baskılı 
kısma mümkün olduğu kadar yaklaşınız ancak baskıya zarar vermemeye özen gösteriniz. 

4. Keserek çıkardığınız bölümü ağız yapısı uygun ve dişsiz bir cımbız yardımıyla tutarak ; temiz, içinde partiküller 
bulunmayan ve mümkünse ılık suya batırarak filmi taşıyan kağıdın tamamen ıslanmasını sağlayınız. Asla setin 
tamamını aynı anda suya sokmayınız. 

5. Dekal filmini taşıyan kağıt tamamen ıslandıktan sonra sudan çıkarıp temiz bir kağıt havlu üstüne baskılı kısım üste 
gelecek şekilde bırakınız. 

6. 30-45 sn. içinde dekal filmi kağıdın üzerinde zorlanmadan serbestçe hareket eder hale gelmelidir. Bunu ıslatılmış 
yumuşak bir fırça ile kağıdın üzerindeki filmi hafifçe iterek kontrol edebilirsiniz. Ancak bu kontrolü yaparken 
uğraştığınız malzemenin 0.15-0.20 mm. kalınlığında ve hassas bir malzeme olduğunu daima göz önünde 
bulundurunuz. Eğer bu süre içerisinde film tabakası serbestçe hareket eder hale gelmemişse bir damlalıkla veya fırça 
ile dekalin üzerine su aktarabilirsiniz. 

7. Dekal filmi taşıyıcı kağıdın üzerinde serbestçe kayar hale geldiğinde aktarmaya hazır demektir. Dekalin oturacağı 
bölgeyi fırça ile abartmadan bir miktar ıslatınız. Ardından dekal filminin uygun bir köşesini veya kenarını filmi iterek 
taşıyıcı kağıdın bir miktar dışına alınız ve kağıdın boşa çıkan bölümünden cımbızla tutarak modelin üzerinde 
yerleşimin yapılacağı yere getiriniz. 

8. Ellerinizin pozisyonunu ayarladıktan sonra ıslak fırça ile dekal filmini kağıt dışına taşırdığımız kısmından yüzey 
üzerine sabitleyip, cımbızla tutmakta olduğumuz taşıyıcı kağıdı çekerek dikkatlice alınız. Bu işlemden sonra dekal 
filmi kabaca yerleşeceği alanın üzerine doğru pozisyonda serilmiş olmalıdır. 

9. Eğer pozisyonda hata varsa zaten alt kısmı bir miktar ıslatılmış olan dekali üstten fırça ile bir miktar daha ıslatarak 
yüzeyi kavrama zamanını geciktirebilir ve bu esnada kullandığınız film tabakasının genişliğine göre fırça veya 
ıslattığınız parmağınız ile pozisyon düzeltmesi yapabilirsiniz. Ancak filmin hassasiyetini daima göz önünde 
bulundurunuz ve aşırı zorlamalardan kaçınınız. İlk 1-2 dakika ıslatarak pozisyon ayarlaması yapma imkanınız 
olacaktır. 

10. Dekal filmini doğru pozisyonda yüzeye yerleştirdikten sonra bu pozisyonu bozmadan kulak temizleme çubuğuyla 
merkezden kenarlara doğru hafifçe bastırıp, sürtmeden yuvarlayarak filmin altında kalan fazla suyu ve oluşması olası 
hava kabarcıklarını dışarı tahliye ediniz. Bu işlemi yaparken filmin yumuşamış ve yüzeye oturmakta olduğunu fark 
edeceksiniz. Bundan dolayı dikkatli ve nazik olunuz. 

11. Bir müddet daha sonra film iyice yumuşamış olacaktır. Hafifçe ıslatılmış kulak temizleme çubuğuyla yüzeye dik açı 
ile kontrollü şekilde bastırarak filmi yüzeye iyice yedirebilirsiniz. Ancak düz yüzeylerde buna pek gerek 
kalmayacaktır. 

12. Bu işlemleri yapıp dekalin iyice yerleştiğine emin olduktan sonra kuruma ve gerilme için bir gece veya muadili süre 
bekleyiniz. 

13. Yerleştirilmi ş dekal kuruyup yerine oturduktan sonra filmin bulunduğu yüzeye, filmi de altına alacak şekilde tekrar 
parlak vernik uygulayınız. Bu işlemden sonra baskıyı taşıyan dekal filmi çıplak gözle neredeyse görülmez hale 
gelmelidir. Eğer hala görülüyorsa vernik işlemini tekrarlayınız. Ölçeğiniz ve uygulama yaptığınız yüzey izin verdiği 
ölçüde vernik işlemini tekrarlayabilirsiniz. İşlem sonunda dekal filmi kaybolacak ve üzerindeki baskı gerçekten 
yüzeye boyanmış hissi verecektir. 

14. En üste uygulanan parlak vernik tamamen kuruduktan sonra eğer modelin tamamı veya ilgili yüzey parlak kalacaksa, 
1000 + numara su zımparaları ile mikro tesviye ve takibinde polisaj işlemi yapabilirsiniz veya ulaşılmak istenen 
sonuca göre mat / yarı mat vernik uygulayarak işlemi sonlandırabilirsiniz. 

15. MÜKEMMEL SONUCA G İDEN YOLUN SABIR , DOĞRU YÖNTEM VE BOL TEKRARDAN GEÇT İĞİNİ 
UNUTMAYINIZ !   
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0216 526 03 81  /  0532 245 76 43 
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