Tips och Trix
Undermedel för rengöring av mässing och koppar.
I detta nummer testar vi ett recept på en "soppa" för rengöring av små mässings- och koppardetaljer som t ex
kordongmuttrar. Vanligtvis är det ett komplicerat arbete att få rent i lättrings-skårorna, detta är ett sätt att komma
betydligt lindrigare undan. Receptet på soppan har vi fått från en av våra medlemmar Mats Andersson i Hedemora.
Här är receptet:
50 g Oxalsyra
3,5 dl Grön såpa
2,5 dl Ammoniak
6 dl Rödsprit
2 1 Vatten
Lös upp oxalsyran i 1 liter hett vatten, blanda ner såpan i lösningen. Rör
om så att såpan löser upp sig. Blanda i rödspriten. Tillsätt slutligen
ammoniaken. Observera att ammoniak är frätande, var försiktig! Det är
först när ammoniaken tillsatts som blandningen klarnar. Tillsätt resten
av vattnet.
Förutom att ammoniak är frätande så är det otrevligt att andas in. Blanda
inte till soppan i köket därhemma om ni vill fortsätta att kunna vistas där.
Vi föreslår att man håller till utomhus eller i ett väl ventilerat garage
eller liknande utrymme. Det visade sig också att iden med att använda
ett kärl med lock var utmärkt.
Doppa ner delarna som skall rengöras i soppan. Vi använde vanlig ledningstråd för att fästa dem i, det fungerade
utmärkt. Låt soppan verka i 3-5 minuter. Kontrollera med någon minuts mellanrum att allt ser bra ut. Blandningen kan
påverka metallen om den ligger i för länge. Glöm inte kvar dina detaljer, då kanske de försvinner.
Se till att ha ett kärl med vatten bredvid som du kan skölja detaljerna i efter behandlingen så att ingen soppa lämnas
kvar på föremålet
Här visar vi några bilder på hur delarna vi rengjorde såg ut före och efter
behandlingen. Den översta bilden visar kordongmuttrar och en klyka för
hörtelefon före behandling. Mittbilden visar delar efter behandling. På nedersta
bilden visas blandat obehandlade och behandlade delar.
Resultatet blev, som synes, mycket bra. Kordongskruvar som var grågröna av
ärg och smuts blev helt blanka och inte ens i botten av lättrings-skårorna
kunde man se några rester av smuts. Om något ändå skulle bli kvar kan en
tandborste vara ett bra hjälpmedel.
Delarna blir metall-rena, även schellack försvinner efter en stunds behandling.
Något att tänka på om du inte vill lägga på ny schellack.
Soppan kan sparas i ett kärl med tättslutande lock. Se till att förvara kärlet så
att barn inte kan komma åt det.
Oxalsyra kan köpas på Apoteket. Minsta förpackning är 700 g och kostar ca
175 kr. Några 50 g förpackningar kommer att finnas till försäljning vid
årsmötet.
Övriga ingredienser finns att köpa vanliga butiker eller på bensinstationer.
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