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01 – De bak
1C

1F

1E

1A

ONDERDELEN IN DIT NUMMER

1D

1A Steunpaneel voor het dek
1B Houten dek voor de bak

1G

1C Anker
1H

1I

1D Stoomlier (x 3)
1E Klein daklicht
1F Luchtkoker (gekromd)

1J

1G Luchtkoker (vierkant)
1K

1H Dubbele bolders (x 6)
1I Luchthapper

1B
1L

1M

1N

1J Breekwater
1K Breekwater
1L Dekluik
1M Paddenstoelen (x 4, 1 reserve)
1N Kaapstanders (x 4)

1B

1A

1B
1A

1B

1

Breng het houten dek 1B aan op het steunpaneel
voor het dek 1A. Verwijder zorgvuldig het rugpapier
van het houten dek 1B (inzet, linksonder) zonder
het hout te buigen. Let erop dat het kleefmiddel
enorm sterk is dus het is moeilijk om het dek los te
maken voor een tweede poging. Te beginnen bij het
punt, plakt u het zelfklevende houten dek 1B op
onderdeel 1A (rechtsboven). Zorg ervoor dat de gaten
in het dek zijn uitgelijnd met die van het steunpaneel
en dat er geen luchtbellen zijn. Zodra het dek 1B goed
is gepositioneerd, veegt u er met een zachte, droge
doek over om het voorzichtig aan te drukken.
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1G
1D

1G

1F

1D

1D

1F

1C
1D
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Neem het anker 1C, de drie lieren 1D en
de twee luchtkokers 1F en 1G. Breng ze
aan in de bevestigingspunten in het brede
uiteinde van het bakdek. Zorg ervoor dat
ze in juiste richting worden bevestigd, zoals
afgebeeld. Dit zijn schuivende passingen
dus u hebt geen lijm nodig.

3

Vervolgens moeten de zes
dubbele bolders 1H en het
kleine daklicht 1E worden
gemonteerd. Duw de onderdelen
in de bevestigingspunten langs
de zijden van het bakdek. Als ze
moeilijk passen, gebruikt u een
zachte vijl of schuurpapier om
de pennen kleiner te maken.
Ook hier is geen lijm nodig.

1H

1H
1H

1C

1H

1E
1H
1H

1H

LIJM GEBRUIKEN
Uw Titanic-model is zo
ontworpen dat het makkelijk kan
worden gemonteerd, zelfs al
hebt u geen ervaring met het
bouwen van modellen. Daarom
hebben we het gebruik van lijm
zo veel mogelijk beperkt: de
meeste onderdelen worden aan
elkaar vastgemaakt met de
bijgeleverde schroeven of door

de onderdelen gewoon in elkaar
te drukken (omschreven als een
schuivende passing). In sommige
gevallen is het echter handig om
lijm te gebruiken. We raden het
gebruik van cyanoacrylaat
(superlijm) aan want deze lijm is
sterk en droogt snel. Breng zeer
kleine hoeveelheden aan als u
hem gebruikt. Wij raden aan een
tandenstoker of cocktailstokje te
gebruiken om telkens maar een
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1E

klein druppeltje aan te brengen.
Volg altijd de aanwijzingen van
de fabrikant bij onopzettelijk
contact met de huid. Let erop dat
de pennen op de onderdelen bij
dit nummer zeer delicaat zijn.
Zorg ervoor dat alle gaten leeg
zijn alvorens u de pennen erin
duwt, gebruik desnoods een
zoete vijl. Als de pennen
afbreken, moet u de onderdelen
mogelijk op hun plaats lijmen.
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4

Neem de luchthapper 1I
en breng hem aan op het dek
tussen de centrale lier en de
achterste dubbele bolder aan
bakboordzijde. De twee
breekwaters 1J en 1K worden
diagonaal op het dek gemonteerd:
let erop dat ze naar de buitenzijde
van het dek aflopen en dat de
ribben naar achteren zijn gericht.

1K
1I
1J

1J

1I

1K

1L

5

Identificeer het
bevestigingspunt voor
het luik 1L vóór de breekwaters.
Controleer of het past en breng
dan met een cocktailstokje of iets
dergelijks een beetje lijm aan in
de schroefgaten (inzet, uiterst
rechts). Breng het luik aan zoals
afgebeeld (zie hierboven).

1L
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1N

1N
1N
1N

1M

1M

6

Neem de paddenstoelen 1M
(vijf voorzien, waarvan één
reserve). Breng ze aan in de vier
kleine gaten vóór het luik. Als ze
moeilijk passen, bewerkt u de
pennen met schuurpapier of een
zoete vijl. De vier kaapstanders 1N
moeten worden bevestigd zoals
afgebeeld, bij de vier voorste
dubbele bolders. Dit zijn
schuivende passingen
dus u hebt geen lijm nodig.

1N

Eindresultaat
Hier ziet u wat u tot nog toe van het
bakdek hebt gemonteerd. Berg uw
werk zorgvuldig op: een plastic doos
of schoendoos komt van pas voor
de kleine onderdelen.
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