Tips voor het bewerken van piepschuim
Piepschuim vormen en letters zijn gesneden uit polystyreen schuim (EPS) en hier kun je heel
veel leuke dingen mee doen. Hieronder wat tips:
➢ Schilderen
Je kunt het piepschuim in elke gewenste kleur schilderen, met de volgende tips krijg je het
mooiste resultaat:
Gebruik verf op waterbasis, oplosmiddelen vreten het piepschuim aan;
Zet de verf niet te dik, maar ook zeker niet te dun op. Je wilt dat de verf goed in de gaatjes
komt;
Verf het piepschuim altijd minimaal 2x. De verf droogt de eerste keer altijd wat mat op en bij
een 2e keer is de kleur mooier;
➢ Beplakken van de letters
Heb je restjes behang over, dan is het ook heel leuk om de letters daarmee te beplakken. Leg
de letter ondersteboven op het behang, overtrekken, uitknippen en plakken.
De zijkanten van de letter kun je verven of ook beplakken. In plaats van behang kun je
uiteraard ook stofjes gebruiken, let er dan wel op dat de stof niet te dik is.
Behanglijm of hobbylijm is hiervoor prima te gebruiken.
➢ Ophangen van de letters
Knoop nylondraad (visdraad) om een schroef en draai daarna de schroef voorzichtig in de
letter. Hang de letter vervolgens op.
➢ Montage van de letters (muur)
Piepschuim is erg licht van gewicht en makkelijk te bevestigen met dubbelzijdig tape. Zelf
gebruiken we altijd dubbelzijdig tape van Bison (verkrijgbaar bij de doe het zelf markt). Plak
altijd meerdere strookjes tape (niet te klein) op de achterzijde van het piepschuim en haal
eventueel voor het plakken een doekje met wat bv. Glassex over de achterzijde om
eventueel stof eraf te vegen (voor betere hechting).
Eventueel kan het piepschuim ook geplakt worden met kit. Gebruik alleen lijm of kit welke
geschikt is voor piepschuim (bv Polymax van Bison) andere soorten kunnen de letters
namelijk beschadigen.
➢ Schuren van de letters
Het snijden van de letters doen we met een gloeidraad. Door het smeltproces kunnen er
kleine oneffenheden aan de letters en vormen ontstaan. We proberen dit zoveel mogelijk bij
te werken maar mochten we iets over het hoofd gezien hebben kunt u het zelf bijwerken het
licht op te schuren met een fijn schuurpapiertje.

➢ Snijrand / naad
Het piepschuim wordt 2-D gesneden met een gloeidraad. Hierdoor hebben letters of figuren
met een rondje eruit (zoals bijvoorbeeld de o, a, en p) een snijnaad. Dit is een dun naadje
waar de gloeidraad 2 keer langsgekomen is om het ‘gat’ eruit te snijden.
We proberen dit zoveel mogelijk te lijmen en op te vullen, maar dit kunt u eventueel ook zelf
doen met wat hobbylijm of houtlijm ertussen te laten lopen (vanaf de achterzijde van de
letter), druk de letter samen (voorzichtig) en zet het vast met tape en na een uur of 2 is het
dan vaak wel droog.

Veel succes! Heb je vragen of opmerkingen? Mail ons op info@lettercompany.nl

