UV RESIN (HARS)
Vanaf het begin van het vliegbinden zijn er lakken en vernissen gebruikt
om vliegen af te werken. Heel bekend zijn de produkten van Veniard,
w.o. Cellire Varnish, head cement for fly-tying. Deze vernis is leverbaar
in diverse kleuren. Tot op heden wordt dit uitstekende produkt nog
gebruikt bij het binden van Spey flies en andere Zalmvliegen. Een
nadeel is de tijd, die het drogen in beslag neemt.
Als goedkoop alternatief wordt ook wel nagellak gebruikt. Deze lak is
verkrijgbaar in verschillende kleuren. Overigens hebben we ook hier
weer te maken met een zekere droogtijd.
Epoxy wordt vooral gebruikt bij het maken van streamers en de snelste
droogtijd bedraagt c. 5 minuten. Er is een molentje nodig om de
streamer gelijkmatig te laten ronddraaien tijdens het drogen. Hierdoor
wordt druipen van het materiaal voorkomen. Nadeel is ook, dat eenmaal
(teveel) aangemaakte twee componenten epoxy na uitharding niet meer
gebruikt kan worden.
Vervolgens kwam Loon met zijn uv wader repair en zoals de naam al zegt
ontwikkeld om (in het zonlicht) scheuren in waadpakken te repareren.
Natuurlijk kon je toen ook al repareren m.b.v. een uv lampje.
Al snel volgde Loon met zijn uv fly paint in verschillende kleuren. Met een
uv lampje kon je deze met hars bewerkte vliegen in enkele seconden laten
drogen. Perfekt zou je zeggen, maar hier ook weer nadelen. Echt hard werd
de hars niet en de vlieg bleef altijd wat kleverig. Sticky zeggen de Engelsen.
Met behulp van wat alcohol op een doekje kon je hier wel wat aan doen, maar
ideaal was dat natuurlijk niet. Teveel werk voor de ongeduldigen onder ons.
Toen verschenen er snel achter elkaar een aantal snel drogende harsen,
waarvan Bug Bond momenteel wel de bekendste is. Deze firma timmert
stevig aan de weg. Deer Creek levert echter een soortgelijk produkt onder de
naam Diamond Hard UV Resin. Beide produkten hebben voor zover we nu
kunnen nagaan veel voordelen. Te verwachten is, dat er meerdere producenten
zullen komen en de prijs zal zakken. Dat hoop ik tenminste, want als je veel
bindt ben je snel door je flesjes heen.
Deze hars wordt nu in seconden echt hard en kleeft niet. Je kan rustig een serie
buzzertjes binden, aflakken, drogen en op een stapeltje gooien. Ze kleven niet
aan elkaar of aan andere materialen. Omdat de produkten van Bug Bond en
Deer Creek gelijkwaardig lijken, zal de prijs wel eens het verschil kunnen
gaan uitmaken. Veel plezier met het gebruik er van !
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