
Instrumentos de latão de lacagem

Esta página é em resposta a um pedido de informações sobre lacagem de instrumentos de latão.
Brad Close, um jovem reparador local com habilidades e atitudes muito promissoras, me pediu
sugestões sobre o assunto. Minha primeira reação foi que eu sempre senti que a laca era uma das
minhas áreas fracas. O volume de instrumentos que eu polaco e laca é bastante pequeno e um bom
trabalho de verniz requer muita prática. Meu segundo pensamento, porém, é que posso compartilhar
algumas das maneiras pelas quais consegui produzir bons resultados em uma pequena loja com um
investimento mínimo em ferramentas.  

Primeiro, e muito importante, todas as lacas são tóxicas antes da cura; Por favor, manuseie com
muito cuidado. Sempre use luvas de borracha e um respirador de ar fresco ou um classificado para
fumaça de laca. Substitua os filtros no seu respirador com freqüência. Laca epóxi é ainda mais
perigosa para a sua saúde que laca a seco no ar. 

Eu recomendo pegar uma pistola de qualidade muito boa. Você pode experimentar um barato, mas
você  descobrirá  que  uma  pistola  realmente  boa  será  um prazer  de  usar.  Eu  usei  a  pistola  de
alimentação do sifão Binks na esquerda por muitos anos com resultados muito bons, mas Harry
Siverly,  da  Horn  Shop em Fresno me  contou  sobre  o  quanto  ele  gosta  de  sua  gravidade  Sata
alimenta pistolas de alto volume, baixa pressão (HVLP) e faz a maior parte do seu trabalho com o
pequenos toques na pistola. Eu tenho um destes e tenho sido muito feliz usá-lo nos últimos 10 anos
ou mais.  

Não acredito que exista alguma vantagem em aplicar mais de uma camada. Você não quer um
revestimento espesso de laca, mas sim um fino e uniforme. Segure o instrumento usando um pino
de  madeira  de  tal  forma  que  você  possa  girá-lo  para  pulverizar  uniformemente  e  eliminar  as
escorridas. A técnica de pulverização só é melhorada com a prática e, como tantas habilidades na
loja, você precisará colocar as ferramentas na mão e começar a trabalhar. 

No início da minha carreira, pulverizei muitos galões de verniz seco Nikolas 2105, mas sempre me
preocupei com a falta de durabilidade desse material. Eu finalmente preparei para assar laca epóxi e
usei o "Perma-Lac" de Ferree. Isso é realmente difícil, mas não se sustenta bem na luz ultravioleta
presente na luz do sol. Tanto Mark Metzler quanto Harry Siverly mudaram para usar o verniz epóxi
de Nikolas e juram por sua superioridade. Harry me diz que seca mais devagar, então o fiapo pode
ser mais um problema. Eu mudei para este produto e tenho tido bons resultados. 

A terceira foto à esquerda mostra como um forno pode ser simples. Este é um gabinete de metal que
é  revestido  com espuma de  poliuretano com revestimento  de alumínio  que  está  disponível  em
fornecedores de edifícios. As juntas se encaixam perfeitamente (preenchem as lacunas com espuma
de  spray)  e  são  fechadas  com  a  fita  adesiva  projetada  para  ser  usada  com  esta  espuma  de
isolamento. Com a espuma encaixadas nas portas confortavelmente quando fechadas, este gabinete
perde  surpreendentemente  pouco  calor.  Uma  placa  elétrica  pode  ser  usada  como  elemento  de
aquecimento como na foto, ou você pode tirar uma de um forno elétrico. Um termostato de um
forno de cozinha pode ser usado, embora com um pouco de tentativa e erro, você pode obter a
temperatura correta usando o controle interno da placa quente. Você pode monitorar a temperatura
usando uma sonda ou sensor de um termômetro de cozinha pendurado na porta; isso funciona bem.
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Fazendo o backup de um ou dois passos, tenho certeza de que há perguntas sobre a preparação de
um instrumento para lacagem. 

As grandes lojas geralmente usam solventes de vapor quente ou desengraxantes de ultra-som para a
limpeza final da superfície antes de borrifar verniz, mas, como na maioria dos detalhes em minha
loja, não tenho espaço ou volume de trabalho para justificar esses aparatos. Passo alguns minutos
com cada instrumento, limpando cuidadosamente com pano de flanela de algodão. 

O  algodão  100%  parece  ser  o  único  tecido  que  não  é  microfibra  e  não  risca  sua  superfície
cuidadosamente polida. Eu uso minhas unhas ou varas de madeira afiadas com o pano para entrar
em todos os cantos apertados, saindo praticamente todos os vestígios de composto de polimento.
Com muita prática,  

É  importante  evitar  o  uso  de  qualquer  tipo  de  lubrificante  de  silicone  perto  do  instrumento.
Qualquer  óleo na superfície  de latão polido impedirá  a  laca/verniz  de fluir  uniformemente e  o
silicone é o pior e muito difícil de remover completamente uma vez que tenha sido transferido para
a sua superfície polida por seus dedos, panos etc.  

Como tudo neste  negócio,  polimento de alta  qualidade é uma habilidade que é demorada para
aprender. É fácil polir um instrumento com os compostos mais grosseiros, encurtando sua vida útil.
É preciso ter bom senso para saber até que ponto é necessário remover o metal para melhorar os
danos cosméticos (buracos, arranhões etc.) sem reduzir a qualidade do instrumento. Nunca use um
lixa para suavizar a superfície e use a lixadeira de cinta raramente e com cuidado. Eu não uso a
lixadeira de cinta em trabalhos de retoque, apenas peças novas. Quando necessário, arranco pedaços
de cinto de lixa e faço o retoque à mão. É uma prática muito melhor aprender a remover dentes ao
invés de remover metal para escondê-los. 

Muitos grandes instrumentos foram arruinados para enganar o cliente e pensar que o instrumento foi
"renovado".   
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Com os compostos mais finos (quase sempre o rouge dos joalheiros), é preciso um pouco de tempo
para experimentar como o tratamento das rodas da politriz e a aplicação na superfície afetam os
resultados. armazene essas rodas com bastante frequência. Certifique-se de manter as rodas mais
grossas separadas daquelas com vermelho que você usa para o polimento de cor final. Como regra
geral, aplique o composto de polimento na roda com freqüência, leva apenas alguns segundos para
começar a perder sua eficácia e o trabalho progredirá mais rapidamente usando mais composto.  

Rouge de Joalheiros -  usamos a terminologia " Rouge " (significado francês para Rouge é
Vermelho) como se tornou o popular palavra usada para descrever a muitos dos compostos de

Polimento de Jóias.
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Preste atenção em como o trabalho é afetado pela pressão e ângulo do buff contra flanges de reforço
e juntas de tubulação. Parte disso é contra-intuitivo, na medida em que o trabalho mais próximo é
alcançado no lado principal do lustre, e não no lado intermediário ou posterior. Muitas vezes, é aí
que muito metal  é  removido em uma tentativa de remover  metal  áspero ou solda perto dessas
conexões.  

Pense  adiante  durante  os  processos  de  trabalho  anteriores  que  levaram ao  polimento.  Polir  os
subconjuntos (sino, tubo de boca, seção de válvula etc.) antes de montá-los e aprender a fazer uma
solda completa  e  segura com o excesso de solda no lado de fora,  onde é  fácil  de limpar  com
raspador, pano e lustre.  

http://www.permalac.com/html/Metal.html#prettyPhoto
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O Perma-Laq da Ferree é um verniz modificado com epóxi desenvolvido para uso onde a resistência 

química e à abrasão, bem como a nitidez, são requisitos primários. Esta é a mesma laca usada por 

muitos dos fabricantes de instrumentos de banda. 

Perma-Laq pode ser usado em qualquer oficina, pequena ou grande. Pode ser pulverizado com a 

mesma pistola, na mesma pressão, usada para o verniz de celulose normal. Nenhum equipamento de

lacagem adicional é necessário. Lembre-se, limpe a pistola após cada uso. Perma-Laq é uma laca 

epóxi pré-misturada. 

A mistura recomendada é: adicione 5% de catalisador e 5-10% de redutor ao Perma-Laq. O redutor 

precisa variar de acordo com a umidade local. Depois de envernizar a trompa, leve ao forno a 200-

250 graus F (93,3 ° -121,1 ° C) por 20 minutos. 

** Cozimento é obrigatório. Vantagens de uma aplicação de revestimento superam

o preço mais alto **

Perma-Laq é mais caro, mas requer apenas uma camada. Isso economiza tempo e material e reduz a

possibilidade de erros de pulverização. Este sistema elimina o tempo na sala de lacagem.

https://www.ferreestoolsinc.com/products/x80-x83-ferree-s-perma-laq-epoxy-type-lacquer?
variant=21404251652

Nikolas  2105  Clear  Lacquer  é  um  revestimento  à  base  de  solvente,  de  secagem  ao  ar,
projetado para todos os metais não ferrosos, como latão, prata, cobre e bronze.
O aerossol faz deste um excelente produto para lacagem "spot", oferecendo proteção contra a
oxidação, transpiração e abrasão. Seca para um filme duro e transparente.
Aplique finamente, esperando 10-15 minutos entre as camadas. Cura completa tipicamente em
8 horas à temperatura ambiente. Para uma cura mais rápida, aqueça a 140 ° F (60 ° C) por 30
a 45 minutos (materiais mais densos e pesados podem exigir mais tempo).
Vendido em aerossol de 12 oz (340g).
Também disponível em # 3571 GOLD TINT
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http://www.votawtool.com/nikolas-2105-spray-lacquer-clear.html

Fontes : 
https://www.robbstewart.com/lacquering/
http://www.finish1.com/page_home.htm

a
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