
 

 

S ø r - R o g a l a n d    

VW-KLUBB 

    Mekketips                          Tinnsparkling 
 
 

Vi har satt sammen et mekketips etter at Sør-Rogaland VW-Klubb hadde temakveld 
om oppretting av karosseriskader. Takk til Paul for glimrende forklaring, og til 
Nevland for at vi fikk være i deres lokaler. 
 
Tinnsparkling blir ikke brukt av karosseri verksteder lenger. Det tar for mye tid, og 
ville blitt for dyrt. Det krever mye mer etterarbeid med karosserifil en sparkel som bare 
er å pusse. 
Det brukes likevel en del av de som restaurerer eldre biler, spesielt ”klassikere” 
Fordeler med Tinn fremfor sparkel er at det ikke sprekker.  
Tinnsparkel kan derfor med fordel brukes rundt dør hengsler, på motordeksel som blir 
varme og må tåle vibrasjon, til å ”forsegle” sveiseskjøter osv. 
 
Verktøy tu trenger til tinnsparkling kan kjøpes fra http://www.gasolin.no 
(Karosserifil, tinn, tinnpasta, tresparkel talg) 
Tinn og tinnpasta kan kjøpes fra Chlas Ohlson (Det er samme type som selges hos 
Gasolin) I tilegg trenger du selvsagt en gassbrenner 
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Start med rengjøring av området som 
skal tinnsparkles. IKKE bruk 
slipeskive eller stålbørste på 
vinkelsliper, det sliper bort 
galvaniseringen av platen. Bruk ”grov 
reingjører” (Biltemas navn på dette 
slipeverktøy). Pass på at ikke platen 
blir for varm når du sliper. 
 
Det er viktig at all lakk fjernes helt, 
ellers vil ikke tinnet ”bite” 
 
  
 

 
 
 

 

Påfør tinnpasta med en liten pensel i et 
tynt lag. Bruk en propan brenner og 
varm forsiktig til du ser tinnpastaen 
skifter farge 
 
 (Pål har penslet på tinnpasta på bildet 
og startet oppvarmingen) 
 
Når all pastaen har skiftet farge, fukt et 
papirhandkle og dra av overflødig 
tinnpasta, du står da igjen med en 
fortinnet karosseriplate som tinnet vil 
kunne festes til. 
 
Dersom det er et større område som 
skal fortinnes, smør på pasta og varm 
opp små områder om gangen 
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Start med å varme opp ca 2 cm av 
tinnstangen og karosseriplaten like 
mye. Når tinnet begynner å bli mykt 
press tinnstangen mot karosseriplaten 
og vri ca 90° 

 
 
 

 
 

Fortsett å påføre tinn i små klatter. 
NB! Det er bedre å påføre litt for mye 
tinn en for lite. Legger du på for lite 
må du antagelig starte med å 
tinnpasta på nytt – mye ekstra arbeid. 
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Varm tinnet forsiktig. 
NB! Det skal ikke ”flyte” bare til det 
endrer farge og blir som en 
tykkflytende pasta 

 
 
 

 

Bruk ”tre sparkel” til å sparkle tinnet 
utover. 
 
Denne er normalt laget av Alm, og 
smøres med talg for at tinnet ikke skal 
feste seg. 
 
Varm tresparkel forsiktig og dra den 
gjennom talk boksen for å påføre talg 
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Bruk karosserifil til å file bort 
overflødig tinn til du har en slett 
overflate.  
 
NB! Tinnet inneholder bly! – så 
dersom du sliper tinnet bruk maske!!! 
 

 
 
 

 

Her er resultatet etter sliping med 
eksenter sliper (120 korning) 
 
Med trening er det klart til grunning. 
Til å begynne med må en regne med 
litt finsparkel på toppen. 
 
NB! Bruk avfetting før du sparkler. 
Karosseriplaten er helt seig og oljete 
av talget som du har smurt på ”tre 
sparkel” for at tinnet ikke skulle festes 
der. 
 

 
 
 

Lykke til 
Sør Rogaland VW Klubb 
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