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INLEG Batystemen
Pottery Forms Europe heeft een aantal verschillende soorten inleg batsystemen.
De inlegbats van deze systemen worden gemaakt met een minimum aan speling om zo
stabiel mogelijk te draaien.
Inlegbats worden vooral gebruikt door pottenbakkers die veelvuldig draaien. Het
voordeel is dat je niet steeds je complete bat hoeft te installeren en het werk niet direct
van de bat af hoeft te snijden. Door alleen de inlegbat uit het systeem te halen en te
vervangen kan het werkstuk tot de leerhard fase op de inlegbat blijven zitten.
Vooral bij onze zwarte systemen kan het voorkomen dat er veel (zwart) fijn zaagselstof
aanwezig is. Het is daarom verstandig dit systeem voor gebruik eerst af te spoelen met
water en te laten drogen.
Als de inlegbats na het draaien een beetje beginnen klemmen, dan kun je een houten
spatel of een platte schroevendraaier gebruiken en hem voorzichtig lossteken in de
daarvoor bestemde opening en zo de inlegbat naar boven duwen.
Deze zal eenvoudig loskomen, ga vooral niet wringen, het hout zal anders snel
beschadigd raken.
Na verloop van tijd zullen er enkele vezels (ook aan de kopse kant van het moederbord
en de inlegbats) verschijnen, dit is een normale werking van hout onder invloed van
water.
Indien dit de uitname van de inlegbats begint te bemoeilijken dan is het zeer eenvoudig
om dit probleem op te lossen door met een FIJN schuurpapier (#120 - #150) licht en
gelijkmatig alle randen en zijden van de moederbord en inlegbat te schuren. Schuur
altijd met de lengte van de nerf of de ronding mee (niet dwars) en neem de kopse kant
lichtjes mee.
Schuur niet te veel, (of met een schuurmachine), pas regelmatig hoe de inlegbat in het
moederbord past want je haalt al snel teveel weg waardoor de inlegbat los kan gaan
zitten.

