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Verf en verf technieken: retoucheerspuit of airbrush

=G FAGH
IJ KLMNJOPJQJ RJPJQ STQ NJU VWPJ RX KWYZ J KL [Q R \W KYV

]CH FA ^A_`aH bc ? b<d
Een belangrijk hulpmiddel in de modelbouw is de retoucheerspuit of airbrush. Een Airbrush is niet 
meer of minder dan een kleine verfspuit. De kwaliteit van de retoucheerspuit is sterk afhankelijk 
van de prijs en niet voor alle klussen is een ingewikkelde verfspuit nodig. De hoge aanschafprijs 
van de airbrush is een hoge drempel voor menig modelbouwer. Daar komt een compressor nog 
bij. Er moet liever niet worden bezuinigd op de prijs van retoucheerspuit, omdat een goede 
retoucheerspuit het waard is.

^A_`aH bc ? b<d
Welke airbrush / soorten 
Er zijn meerdere types, de eenvoudige of "single action" en de uitgebreidere "Double action" 
types. De eerste heeft een vaste verhouding tussen lucht en verf, bij de tweede is de hoeveelheid 
verf traploos regelbaar, zodat je hiermee heel mooie kleur verlopen kunt spuiten. Een goede 
instelbaarheid van de retoucheerspuit is belangrijk. De duurste retoucheerspuiten zijn van het 
zogenaamde 'double action' type (met een aparte regeling voor de toevoer van lucht en de verf in 
een vloeiende beweging). Hiermee kan ook heel dicht op het model gewerkt worden voor het 
spuiten van camouflage schema's en het verweren. Bovendien scheelt het veel afplakwerk, maar 
toch blijft afplakken noodzakelijk, zeker als er een ingewikkeld kleurenschema gewenst is. 
Eenvoudige airbrushen  of 'Single-action" kunnen gebruikt worden voor de grotere vlakken en 
voor het aanbrengen van de eindbeschermlaag. 
 
Het geheim van airbussen is praktijk. Er over lezen geeft je enkel een startpunt. Oefen 
voldoende, en organiseer voor jezelf een korte cursus voor op een regenachtige middag! Wees 
niet bevreesd van een retoucheerspuit, Wind je niet op over hoeveel je de verf die je moet 
verdunnen of hoeveel luchtdruk je moet gebruiken. Indien een fabrikant een aanbeveling geeft 
voor luchtdruk, dan is het enkel een aanbeveling . Meestal gebruik ik een druk van 15 PSI of 20 
PSI. Er zijn geen vaste regels!!! Je zal een beetje moeten experimenteren.  
 
Ik zou in het prille begin aanraden van gewone waterverf te kopen in tubes; (Kunstenaars 
kwaliteit) en begin te leren verdunnen en spuit gewoon op de achterkant van overschot van 
behangpapier dat je aan een muur hangt. Zo krijg je gevoel voor luchtdruk en hoeveelheid verf. 
Na een tijdje oefenen krijg je dit onder de knie en kan je beginnen met lijntjes en dotjes te leren 
spuiten. Eindig dan met emailverf (Revell, Humbrol) i.p.v. waterverf en leer werken met dekkende 
verven. Als je begint met spuiten van een bepaalde kleur, neem eerst een lege plastic waterfles, 
waar je de hals hebt van afgesneden. Spuit daarin en kijk of je verf genoeg verdunt is en of de 
luchtdruk goed is. Heb je een nieuwe retoucheerspuit, besteed dan een namiddag met enkele 
potjes verf, een hoop oud behangpapier en je zal snel je retoucheerspuit en het werken ermee 
onder de knie hebben. 
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Begrippen 
Airbrushen bestaan in verscheidene vormen en eveneens in verschillende kwaliteiten. Wil je 
enkel grondvlakken in een egale kleur spuiten dan is een “Single-action”, met uitwendige 
menging met een gemiddelde of grote spuitkop wat U nodig heeft. 
 
Wil je uw retoucheerspuit ook gebruiken om uw model te “wheateren”, muur schilderingen maken 
of fijne lijntjes wil maken, dan heb je meer behoefte aan een interne menging met een fijne 
opening. Wil je geen kunstwerken maken dan mag je retoucheerspuit niet meer kosten dan +/- ¡
100. Je vind al retoucheerspuiten van rond de 

¡
50 of in een setje voor 

¡
60-70. Dit setje heeft 

dan de luchtlijn, een glazen flesje of twee en een reserve spuittip of een reserve naald. 
Laat ons even die verschillende benamingen, hun voor- of nadelen uitleggen. Er zijn drie basis 
functies die een retoucheerspuit bepalen: Actie, menging en voeding. 
 
Actie 

Enkelvopudige actie De lucht/verf menging geschied voor het verstuiven. Duwen op de drukknop 
opent de luchttoevoer en de verf toevoer op het zelfde ogenblik. De meeste 
enkelvoudige actie retoucheerspuiten zijn dus van het principe aan/uit. 
Sommige hebben een regelbare drukknop, hoe meer je de drukknop naar 
achter trekt hoe meer lucht en verf er word verstuift. 

Dubbele actie Hier werkt de controle van lucht en verf onafhankelijk van elkaar tijdens het 
spuiten. De drukknop naar beneden duwen regelt de luchttoevoer. De drukknop 
naar achter trekken regelt de hoeveelheid verf . Dit type van retoucheerspuit 
biedt dus de meeste controle gedurende het spuiten. Je kan zowel de luchtdruk 
als de hoeveelheid onafhankelijk van elkaar regelen (je moet dan wel wat 
handig zijn en gevoel hebben in je wijsvinger). 

 
Menging 

Interne menging. De lucht en de verf worden in de retoucheerspuit gemengd vòòr het verstuiven. 
Dit soort spuiten verstuift de verf in veel fijner deeltjes en produceert een betere 
verstuiving patroon. Ze zijn ook beter geschikt voor het maken van fijne lijnen. 

Externe menging. Hier gebruikt men het aanzuig principe. De lucht blaast over de verfkop (een 
open buisje) en de verf wordt zo meegezogen. De verf en de lucht worden niet 
helemaal gemengd en mengen zich pas goed als zij het te spuiten oppervlakte 
bereiken. Ze zijn eenvoudiger in gebruik en eenvoudiger om te reinigen. Best te 
gebruiken als je gewoon dekkende lagen hebt te schilderen. 
Zover ik weet, zijn alle externe mengingen van het aanzuig principe 
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Voeding 

Zwaartekracht voeding Het verf reservoir bevind zich boven de retoucheerspuit. Zwaartekracht 
retoucheerspuiten hebben minder luchtdruk nodig en zijn zeer geschikt voor fijn 
detail werk waarbij de spuit dicht bij het onderwerp moet komen. ( Foto 
retoucheerwerk vb.) De meeste van deze spuiten hebben een ingebouwd 
reservoir dat niet verwisselbaar is. 

Aanzuig voeding Het verf reservoir is in principe steeds onder de retoucheerspuit. Meer 
luchtdruk en meer lucht is nodig dan voor zwaartekracht voeding. Dit type van 
spuit heeft meestal verwisselbare, grote of kleine, reservoirs. 

 

Heb je nog nooit een retoucheerspuit gebruikt dan is de aankoop van een instap model geen 
slechte zaak. Voor modelbouw werk gebruikt men deze spuit voor het aanbrengen van dekkende 
lagen verf. Dat is wat een enkel actie, uitwendige menging voor gemaakt is. De dubbel actie 
spuiten zijn meer bedoeld voor kunstwerken waar u in een strook verf meer of minder verf moet 
kunnen verstuiven.ÞMaak niet dezelfde fout. Ik kocht dubbelactie retoucheerspuiten in het 
gedacht dat ze nuttiger zouden zijn maar tot op heden is dat niet zo. Dubbel actie is veel 
moeilijker te contoleren om eenvoudige grondlagen te schilderen. 

Ik zou zeggen, als modelbouwer, laat de dubbel actie spuiten over aan de kunstenaar tenzij je 
speciale effecten op je model wil gaan schilderen. De beste koop, voor een modelbouwer, is 
waarschijnlijk een enkelvoudige actie met een regelbare drukknop het beste. Soms je licht eens 
opsteken bij firma's, personen die zich bezighouden met retoucheerwerk aan auto's, die motor 
benzine tanken beschilderen kan nuttig zijn over het gebruik van een pistool en de te gebruiken 
verf. Je kan ook eenvoudige verfspuiten in klein model vinden in autobenodigdheden winkels. 
Soms kan je daar goed slispapier; nat/droog en goede afplakband bekomen. Een echt 
spuitpistool is veel te groot voor het spuiten van een plastic model, tenzij je natuurlijk een 
vliegdekschip of een Cruiseschip wil schilderen. Vb. Ik zou geen verfpistool gebruiken op een 
1/72 plastic bommenwerper of op een 1/32 tank. Wel op een 1/8 plastic tank of auto. 
 
De werkruimte bij het spuiten. 
Vergis je niet, een retoucheerspuit is klein, maar de rommel, die het kan maken niet. Bij het 
spuiten komt altijd veel verf naast het model terecht ('overspray'). Dek daarom alles goed af. 
Werk bij voorkeur in een aparte ruimte, en zorg voor goede ventilatie. Het beste werkt een apart 
afzuigsysteem. Pas op voor de lucht met brandbare verdunner, omdat vonken in de motor van 
een ventilator deze kunnen laten ontbranden! Verder is het vereist dat er bij gebruik van acrylverf 
tenminste een verfstofmasker voor mond en neus wordt gedragen om inademen van de verfnevel 
te voorkomen. Bij verf met andere oplosmiddelen is het verstandig een dampmasker te 
gebruiken. Verf en verdunner zijn schadelijk, celluloseverdunner bevat het zeer schadelijke 
tolueen ! Stofmaskers zijn voor een prikje te koop bij de betere doe-het-zelf zaak, dampmaskers 
zijn te koop bij verfspeciaalzaken. Bedenk dat professionele spuiters ieder jaar een medische 
controle moeten ondergaan. 
 
Bescherming 
Bedek je werkplaats met doeken, van de zoldering tot de vloer. Zelf bedek ik de onmiddellijke 
omgeving met plastic bescherm hoes. Gebruik ik een gewoon verfpistool en ik kan het niet buiten 
doen, dan bedek ik heel de werkplaats , machines, werkbanken, kasten, gereedschap met plastic 
beschermhoes. Zorg verder voor veel licht (liefst natuurlijk daglicht). 
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Tips bij het spuiten 
Voor je begint met spuiten, maak je naald even los en draai ze 1/4 slag om en zet ze terug vast. 
Zo krijg je een gelijk slijtpatroon en gaat je naald en spuitkop minder snel aan vervanging toe zijn. 
Een algemene regel : Dikkere verf vraagt om een lager druk. Dunne verf vraagt een hogere druk. 
Naargelang het verlangde opp. kan je druk tussen 10 PSI en 40 PSI liggen. Voor een standaard 
airbrush verf, zo uit het potje, mag je ongeveer 25 PSI nemen. 
 
Storingen 

Overslaan van verf. Vuil pistool �  Verf te dik �  Druk te hoog. 

Dubbele lijn. Vuil pistool �  Gebogen naald �  Vuil in spuitkop of spuitkop-kap. 

Spatteren. Vuil pistool �  Verf te dik �  Druk te laag �  Opbouw van verf in je 
spuitkop-kap 

 
Je kan dat soms tegengaan door een "Kroonkap" op je pistool te zetten 

Niet spuiten. Verstopte spuitkop, �  Te losse spuitkop-kap �  Naald niet vastgezet �  
Verf te dik �  Verkeerde luchtdruk 

 
Buitenshuis te schilderen 
Soms doe ik dit niet voor verschillende redenen. Stofdeeltjes in de lucht landen in de juist 
gespoten verf. Je moet dus wachten op een kalme niet winderige dag zonder regen. 
 
Soorten verf 
Alle verf die je kunt verdunnen is te gebruiken met een airbrush. Sommigen werken met Humbrol, 
anderen weer met Revell of Tamiya verven, nog anderen met “Golden airbrush” of  
“modelmaster” of  Vallejo. Enz... 't maakt niet uit.. alleen kun je niet alle verven verdunnen met 
hetzelfde. 
 
Watergedragen verven verdun je met water. Enamel verven zoals Humbrol en Revell kan je 
verdunnen met terpentine, met wasbenzine. Tamiya acryl verf verdun je het best met Tamiya 
verdunner. 
 
Het schoonmaken doe je met het zelfde goedje als waarmee je de verf verdunt, of met een 
speciale reiniger. Verdunnen van verf is niet zo moeilijk. Meestal maakt men van een molshoop 
een berg. Er bestaat wel geen wonder formule die je verteld hoeveel water of terpentine je moet 
toevoegen. De enige regel die je kan zeggen, en de meeste experts vertellen dat ook: 
 

Je verf moet ongeveer de consistentie hebben van halfvolle melk. 
 
Kijk even naar een beetje melk in een glas en je weet hoe je verdunde verf er moet uitzien. Spuit 
je de verf en ze lijkt zeer doorschijnend (= een soort glacis) en het ziet er nogal waterachtig uit, 
dan heb je te veel verdunt. Indien de verf spettert en spattend, er uit ziet als een gepoederd 
oppervlak of weigert de verstuiven, dan is je verf te dik of je spuitkop aangeladen. Goed verdunde 
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verven spuiten goed, vloeien mooi uiteen en drogen in enkele minuten. De rest is een kwestie 
van oefenen en aanvoelen wat de verf doet met een bepaalde percentage verdunning. 
 
Reinigen 
Moet men een airbrush reinigen na elke spuitbeurt? Onvermijdelijk. Na elke beurt goed reinigen. 
Doorspuiten met terpentine. De naald eruit halen en met de vingers( even vochtig gemaakt met 
terpentine) er langs gaan. De naald voorzichtig ergens wegleggen. de rest van de spuit verder 
reinigen met terpentine  (Voor de Belgen = White spirit). De naald licht insmeren met zuur vrije 
Vasiline, de schroefdraad van je Nozzle even insmeren met bijenwas, even met je vingernagel 
over de naald gaan, kijken of er geen braam aan is gekomen. Het geheel monteren. Dat dure 
airbrush-cleaner heb je vooral nodig als je met Acryl verf werkt. 
 

Veel gestelde vragen 

Kan je de airbrush en onderdelen schoonmaken met thinner, zoutzuur, kwastreiniger, ..? 

Zou niet gaan experimenteren met allerlei chemicalien door elkaar, ten eerste ga je de werking 
van diverse spullen neutraliseren , ten tweede wordt het een tricky gebeuren omdat je allelei 
reacties kan gaan krijgen waar je zelf niet beter van wordt Elke spuit heeft kunststof onderdelen 
helaas. Dus echt agressieve stoffen doen meer kwaad dan goed, tenzij je alle afdichtingen wil 
vervangen natuurlijk Maar een airbrush is geen stukje speelgoed wat je na gebruik gewoon even 
doorspuit en dan weg leg voor de volgende spuit job. Dus na elke spuit beurt even de moeite 
nemen om een kwartiertje je spuit schoon te maken. Een andere wijze om je airbrush schoon te 
maken. Zoek eens de plaatselijke auto of motorzaak op en vraag of ze een ultrasoon of trilbad 
hebben (schoonmaken van carburateurs.) Neem wat ruitenwisservloeistof mee in een potje, 
alcohol is ook goed, (nee, ik heb het niet over Jack Daniels of zò maar de 95% ethanol). Vraag of 
je het even 10 minuten in het trilbad mag houden  

 

Kan je de airbrush en onderdelen schoonmaken met thinner? 

Ken je dat filmpje op TV van Mr-Bean die wou gaan schilderen? Wel, dat is ongeveer wat jij ook 
zou doen als je de airbrush met thinner gaat reinigen. Lekker veel thinner erin, en maar 
leegspuiten om hem schoon te krijgen. Natuurlijk geen mondmasker opzetten, zodat je lekker 
begint te hoesten. Om de hoest weg te krijgen steek je vlug een sigaretje aan. BOOOOEEEEM!  
Ok even terug ernstig. Neen niet doen. Je airbrush reinigen met thinner. Als je deze faq goed 
gelezen hebt zul je wel weten dat die Thinner je rubber afsluitingen van je pistool kunnen 
aantasten. 
Damp van verstoven Thinner, in een kleine ruimte, IS : 

1) niet gezond voor je longen 

2) Kan ontploffingsgevaar geven 

Reinig je pistool met de geeigende verdunning van je verf.  Enamel met " Terpentine" White-
spirit" of wasbenzine (je verf van Revell oa.). Acryl met water en daarna met airbrush cleaner. 
Spuit dat niet zomaar in de lucht maar in een vodje katoen. 
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Als je nu bv rood gespoten hebt (of eender wat) en je wilt erna een andere kleur, vb 
zwart(of eender wat) spuiten, moet je dan ook je brush/beker helemaal schoonmaken door 
het helemaal uit elkaar te draaien en naald/nozzle/naaldhouder/... helemaal te poetsen. Of 
is gewoon even doorspuiten met cleaner genoeg? 
Normaal gesproken volstaat een keer goed doorspuiten voor je met de volgende kleur aan de 
slag gaat. Je kan dat doen met wasbenzine, terpentine of ‘acryl cleaner’. Voor tussenin gebruik 
kan je oa. ‘Revell airbrush cleaner’  of ‘Createx cleaner’  of  ruitenwisser vloeistof gebruiken. 
Wat ik wel heb gemerkt is dat als je heel veel moet spuiten het risico op "spetters" bestaat door 
verstopping ten gevolge van pigmentdeeltjes en andere "vuiltjes".  
 


