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VERNIEUWEN VAN CAMERA DICHTINGEN
Ontelbare van de beste camera’s die ooit gebouwd werden zitten in quarantaine, niet door het
corona virus maar door het digitale virus.
Een groot deel hiervan blijven ongebruikt staan omdat ze niet meer lichtdicht zijn.
Tegenwoordig zijn er herstel sets van op maat gesneden dichtingen voor denk ik elke camera op
de markt die door elke wat handige amateur zelf kunnen geplaatst worden.
In deze beschrijving vind je alle nodige gegevens voor de aankoop, maar ook tips hoe je de
dichtingen kan plaatsen.
Hier gaan we:
Koop de voor uw camera geschikte set, deze bestaat uit
voor gesneden zwarte schuimrubber bandjes waarbij aan
de hand van foto’s aangegeven wordt waar ieder
onderdeel geplaatst moet worden.
Het eerste werk is het wegnemen van de vergane
dichtingen, dit doe je best met een fijn mesje en een
botte dikke naald. ( zie schets 1)
Reinig daarna de groef met een saté stokje dat afgepunt
is, omwikkeld met een doekje dat gedrenkt is alcohol.
( zie schets 2 ).
Neem nu het voor deze plaats bestemde bandje, peuter
met een breekmesje de rubber zijde los, dit gaat best
door het bandje met de adhesive zijde en
beschermpapier naar beneden te leggen ( zie schets 3 ).
Wrijf nu de adhesive kant in met een oorstokje gedrenkt
in alcohol, door het vocht van de alcohol kan men het
bandje beter positioneren in de groef ( zie schets 4 ).
Druk het bandje in de groef voorzichtig aan met een
afgeplat saté stokje ( zie schets 5 ).
Wanneer het ganse bandje op zijn plaats zit kun je er met een munt over rollen zonder veel druk
( zie schets 6 ).
Als alle bandjes op die manier geplaatst zijn, sluit je alle bewerkte delen, wacht een paar minuten en
ga dan kijken of alles juist zit en er niets verschoven is. Loopt er wat mis, geen paniek, de kit heeft
namelijk van ieder deeltje een dubbel, dus als er wat mis gaat kun je herbeginnen.
Wanneer alles in orde is, sluit de camera en laat zo staan gedurende 24 uur, dit geeft de alcohol
de tijd om te verdampen, en de lijm om te hechten.
Ik herstelde op die manier een Mamiya RB 67 die reeds jaren in de kast stond.
Ik wens je veel succes.
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