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Liimaresepti on uskomattoman yksinkertainen:
Osta rautakaupasta Glutolin Special tapettiliisteriä. Joku tuotenumerokin tuossa paketissa on
ylänurkassa, 3435. Metyyliselluloosa/PVAC-liisteri paperipohjaisille tapeteille. Valmistaja Casco.
Vihreä paketin yläosa.
Tee siitä sen oman ohjeen mukainen soosi eli 4 g jauhoa per desilitra vettä. Sekoita siihen sitten 10 g
normaali erikeeperiä per desilitra. Eli jos seoksessasi on käytetty vaikka 0,5 litraa vettä, laita siihen 5 x
10 grammaa erikeeperiä. Sekoita hyvin ja anna turvota puoli tuntia.
By the way, mä kostutan paperit lavuaarissa hanan alla ennen liiman levittämistä. Annan niiden valua
hetken avatun oven päällä. Jos liimapuolella on vettä vielä, kuivaan sen suurinpiirtein pois
talouspaperilla ja sitten levitän liiman. Niin ja kuten kirjoitin jo säikeeseen, mä leikkaan paperin kelan
poikkisuunnassa. Mitä se sitten vaikuttaakaan? Olin kahdeksas viime kaudella 2015 :-) Oliko se tästä
kiinni. No ei ollut,,
Voit muuten kokeilla liiman painonlisäyksen levittämällä sitä johonkin pieneen styroksinpalaan.
Punnitse tarkalla vaa-alla styrsanpala, levitä pelkkä liima ja anna kuivua. Vaa-an resoluutio oltava 0,1
g. 10 x 10 x 10 cm palan paino ei nouse varmana kuin ehkä gramman. Jos et laita seokseen yhtään
erikeeperiä, paino ei nouse ollenkaan mutta paperi ei tartu silloin styrsaan kovin hyvin. Testattu
homma.
Jos nuukailet tämän liiman kanssa kuten keveyttä tavoitteleva herkästi tekee, niin paperi saattaa jäädä
tarttumatta joihinkin kohtiin. Jos leikkaat siivekkeet jättöreunasta etkä tee niitä balsasta erikseen, niin
huolehdi että erityisesti jättöreunan pinnassa on liimaa riittävästi. Et varmasti usko mutta levitä oikeasti
liimaa pensselillä ihan sikana sekä paperiin että erityisesti styroksiin ! Aina paremmin tarttuu.
Painoa ei liimasta tule Fulmarin 1178 mm siipeen kuin ehkä alle kymmenen grammaa ! Laitappa
erikeeperiä samalla mitalla. Ollaan ihan eri painoluokassa. Liiman osuus menee herkästi melkein 70
grammaan ja sitten sulla on herkästi jo luokkaansa liian painava kone. Tehot ei riitä, et saa katkoja ja
elämä on kurjaa,,heh :-) Vaimo nalkuttaa kun kisamenestystä ei tule, koirakin karkaa, naapurit alkaa
mulkoilla kummallisesti, työpaikalla supistaan etc,,
Nimitä kavereitten kanssa liimaa Pinsiön Erikoisliimaksi. Pinsiö maailmankartalle, yeah !!
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