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Avantgarde  Makeup  Airbrushpenna  

 

SPECIFIKATIONER   Modell:  TG-‐135B
Munstycke  diameter:   0.3  -‐  0.5  mm
Kapacitet  färgkopp:   2  ml.  

   

Användningsområden  
Makeup,  Illustrationer,  fotoretoush,  hobby  och  modellbyggen.  
  
  

Hur  du  använder  airbrushpennan  
1. Fyll  färg  i  färgkoppen  efter  att  ha  blandat  ut  färgen  riktigt  till  rätt  nyans  och  

konsistens.    
2. Håll  airbrushpennan  lätt  i  din  hand.  
3. Starta  kompressorn,  välj  en  hastighet  (Mode).  Tryck  ner  airbrushpennans  avtryckare  

och  luft  börjar  strömma  genom  pennans  munstycke.  Samtidigt  som  du  trycker  ner  
avtryckaren  för  du  avtryckaren  sakta  bakåt  och  du  släpper  fram  färg  och  du  kan  börja  
måla  på  en  testyta.  

4. Storleken  på  linjen  och  sprayytan  avgörs  med  avståndet  mellan  pennan  och  föremålet.  
Närmre  föremålet  ger  smalare  yta/linje,  längre  ifrån  ger  bredare  och  större  område.  

5. För  fina  spray  linjer,  ta  bort  nålmunstycket  och  håll  airbrushpennan  nära  
arbetsytan.    

  

  

  

  

Underhåll  
1. Töm  färgkoppen  och  skölj  den  ren  med  vatten,  eller  rengöringsmedel  för  
airbrushfärg.    

2. Fyll  sen  färgkoppen  med  watten,  alkohol  (99%)  eller  rengöringsmedel.  Håll  sedan  för  
nålmunstycket  med  fingret  och  spraya  (obs!  Kan  stänka!).  Luften  och  vattnet/  
rengöringsvätskan  strömmar  då  baklänges  genom  munstycket  och  rengör  från  
kvarvarande  färg  i  pennan.  

3. Väl  ren  så  torka  delarna  torra  och  packa  ner  penna/delar  väl  i  
förvaringsemballaget.
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Airbrush penna mekanism 

 
 
 

 
Delar detaljer 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Mekanism delar: 
1. Nålmunstycke  
2. Luftmunstycke  
3. Munstycke  
4. O-‐Ring  för  Luftmunstycke  
5. Nål  
6. O-‐Ring  för  Nålstyrning  
7. Nålstyrning  
8. Avtryckare  
9. Avtryckararm  
10. Ändstopp  
11. Fjäder  
12. Stång  för  nålchuck    
13. Nålchucks  mutter  
14. Standard  -‐  Justerhandtag  
15. Styrskruv  
16. Hävarms  O-‐ring  

17. Ventil  O-‐ring  
18. Ventil  skruv  
19. Slang  nippel  
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