Ohje
Teippaillaan foliolla!

Teksti & kuvat: Erja Helander, Vantaa
Folio- eli alumiiniteippi on kätevä materiaali, jos haluaa metallin hohtoa eri pinnoille. Se on ohutta, pehmeää ja muotoutuu
hyvin alustaansa, aivan kuten keittiöfolio, paitsi liimapinnalla.
Rautakaupoissa myytävä teippi on tarkoitettu höyry/
ilmasulkuteipiksi.
Viisi senttiä leveässä rullassa on normaalisti 50 m ja hinta vaihtelee valmistajasta riippuen 7-15 euroa. Teippiä jää yleensä
saunaremonteista yli, joten kannattaa kysellä remonttireiskoilta.
Folioteippi tarttuu hyvin. Ohutta kun on, niin se rypistyy ja repeytyy myös helposti.
Teippi oikenee, kun sitä “hankaa” tasaiseksi. Kannattaa olla varovainen, jos tasoittaa pintaa esim. veitsellä tai kynnellä.
Useimmat maalit myös tarttuvat teippiin, ja jos maalaa ohuelti, tulee metallin hohto läpi. Kiiltävän pintansa ansiosta teippiin jää
myös maalin jälkeen metallimainen pinta. Teippailla voi sitten mitä vain, esim. rosterisia keittiökalusteita tai “takorautaisia” esineitä. Teipin alle voi myös asettaa erilaisia pieniä paperikuvioita ja lopputuloksessa kuvio näkyy kohopintana.
Peltikatto folioteipistä
Monenlaisia peltisaumakattoja syntyy helposti foliolla. Kannattaa katsella vanhoja rakennuksia. Niistä saa hyviä vinkkejä siitä,
miten peltisepät aikoinaan tekivät saumauksia ja jalkarännejä.
Ensin kannattaa puhdista katto pölystä ja tasoittaa pinta, jos
tarvis, sillä teippi toistaa kaikki epätasaisuudet. Saumoiksi voi
asettaa karhunlankaa, ohutta suoraa metallilankaa tai vaikka
pahvia. Sen jälkeen teipataan lankojen päälle ja hangataan tasaiseksi myötäillen kohokohtia. Lopuksi katto maalataan. Hyvä
pinta tulee spraymaaleilla. Jos haluaa korostaa kuvioita vähän
tai tehdä kokonaan kuluneen vanhan katon, niin hiomapaperilla
se syntyy helposti. Katso kuvasarja alla ja seuraavilla sivuilla.

1. Puhdista ja hio epätasaisuudet tarvittaessa. Teippaa alareuna
ensin, jos haluat vanhan mallisen peltikaton. Näissä konesaumatuissa katoissa liitossaumat eivät ylety katon alareunaan asti.
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2. Saumoiksi laitetaan pahvisoiroja, metallilankaa tai kuten
tässä kalastajalankaa. Käytä maalarinteippiä apuna, jotta langat pysyvät tiukalla ja suorassa.

5. Leikkaa varovasti ylimääräiset teipit ja langanpätkät pois.
Jos käyttää metallilankaa tai muuta tässä vaiheessa hankalasti
leikattavaa, katso, että ne ovat sopivan pituisia jo alussa.

3. Aseta teippi lankojen päälle ja paina teippi kiinni mukaillen
kohokohtia.

6. Ota tukiteipit pois.

4. Jatka lankojen kiinnittämistä ja folioteipillä teippaamista
kunnes koko katto on valmis.

7. Valmis, maalaamaton peltikatto näyttää tältä.
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Uunin luukut folioteipistä
Monenlaisia tako- tai valurautaesineitä saa, kun asettaa kuvioita
teipin alle.
Tässä uuninluukkukokeilussa on pahville liimattu lankaa. Peitetty folioteipillä ja hangattu varovasti kaikki kohoumat näkyviin. Lopuksi on maalattu ja hiottu.

8. Maalaa katto haluamallasi värillä.

1. Tarvitaan pahvia ja lankaa. Piirrä pahviin uuninluukut, leikkaa ne irti ja koristele luukut haluamallasi tavalla liimaamalla
lankaa kuvioiksi.

9. Kiiltävällä spraymaalilla saadaan aidon näköinen pinta.

2. Teippaa uuninluukut folioteipillä lankojen päältä.

10. Saumakohtia voi korostaa hiomalla niiden päältä varovasti.
Jos haluaa kuluneen katon kuten tässä, hiotaan hiekkapaperilla
reilusti maalia pois.
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3. Liimaa luukkujen nupit paikoilleen.

4. Maalaa luukut esim. spraymaalilla.

4. Kuviokohtia voi korostaa hiomalla niiden päältä varovasti.
Jos haluaa kuluneet uuninluukut kuten tässä, hiotaan hiekkapaperilla reilusti maalia pois.

Rosteritaso folioteipistä.
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