
Polering af vidvinkel dome. 
 

Efter at havde brugt min 8 tommer dome port i et par år, var der ligesom kommet 
nogle fine små ridser i plexiglasset, da jeg under et dyk i Truk Lagoon kom til at støde 
ind i noget skarpt metal, kom der yderlige et par ridser i glasset, denne gang dog 
nogle grimme dybe nogle, der kunne ses på samtlige billeder jeg tog �.  
 
Da sådan en dome koster 4-5000,- kr. tænkte jeg at dette må der kunne gøres noget 
ved. Efter at havde søgt en del på nettet, hvordan sådan nogle riser kunne fjernes, 
faldt jeg telefonisk i snak med Lars Kirkegaard fra FOTOGRAFIT, om hvordan man 
bedst kunne polere sådan en dome port. Efter råd fra Lars blev der indkøbt et 
”Micro-Mesh” polerings sæt til at polere plexiglas med. 
 
Således bevæbnet samt forstærket med sandpapir korn 220 og 240, var det bare 
med at gå i krig med ridserne.  
Først blev plastik skygge kanten fjernet med en skrue trækker, så der var fri adgang 
til hele domen. Nu blev domen angrebet med korn 220, sådan bare lige for at fjerne 
de dybeste ridser. Efter en del polering kunne jeg ikke mærke de dybe ridser mere, 
til gængæld havde jeg så skabt en helt hvid og uigennemsigtig dome, fyldt med de 
fineste ridser…… Dette havde Lars godt nok advaret mig om, men kunne ikke lade 
være med at tænke på om det bare havde været en ”practical joke”!!!!!!  
Nå men nu var det jo for sent at gøre noget ved det, ud over at fortsætte med at 
polere…….. 
Så jeg knoklede løs, først med korn 240 herefter korn 1500 og 1800. Nu var domen 
ikke så hvid længere, men fyldt med en hulens masse små fine ridser.  
Da resultatet af min polering syntes i stærk bedring, kastede jeg mig, med fornyet 
tiltro til Hr. Kirkegaard, over den videre polering. Nu gik det så løs med korn 2400, 
skarpt efterfulgt af korn 3600 og 4000. Det skal altså lige siges, at sandpapir korn 
4000 er forfærdeligt finkornet, det tager altså en del tid inden der syntes at ske 
noget med domen. Men det havde nu alligevel den ønskede effekt. Domen var nu 
tilbage til kun, at have nogle meget små ridser, lige som den var før jeg pløjede domen 
igennem et vrag og lavede de fede ridser. 
Nu var der kun tilbage at give domen en ordentlig omgang med den medfølgende 
polervæske og klud. Således bevæbnet for det sidste angreb på domen kastede jeg 
mig over den sidste 30 min. Polering. 
 
I alt vil jeg tro, at jeg brugte 2 timer på hele processen. Jeg sad tilbage med en 
dome, der var så god som ny samt et stort smil midt i ansigtet. Dertil kommer fornyet 
tiltro til Hr. Kirkegaard fra FOTOGRAFIT.  


