Konserwacja drewnianych
mebli lakierowanych

1

DREWNIANE MEBLE LAKIEROWANE

Jakość- nie tylko na zewnątrz
......................................................5
Materiały organiczne podlegają stałym zmianom ..................9
Pamiętaj, aby naprawiać pęknięcia i zarysowania..................11
Przechowywanie mebli zimą ..................................................15
Stosowanie mebli lakierowanych w pomieszczeniach
zamkniętych.............................................................................15

2

3

DREWNIANE MEBLE LAKIEROWANE

JAKOŚĆ - NIE TYLKO NA ZEWNĄTRZ
Lakierowane meble Skagerak to coś więcej niż tradycyjne
drewniane meble pomalowane na biało. To drewno, które
zachowuje swój kształt dzięki specjalnemu procesowi
suszenia. Proces ten odbywa się w specjalnym piecu
z zachowaniem odpowiedniej wilgotności charakterystycznej
dla klimatu Europejskiego.
Specjalnie opracowany lakier jest nakładany warstwa po
warstwie, a przed każdym kolejnym nałożeniem drewno jest
delikatnie szlifowane. Proces ten trwa do momentu, aż
powierzchnia będzie całkowicie gładka i nabierze
charakterystycznego wysokiego połysku.
Lakier posiada specjalne właściwości, które powodują, że jest
on wyjątkowo odporny na różne warunki pogodowe czyli np.
nie żółknie pod wpływem promieni słonecznych.
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MATERIAŁY ORGANICZNE PODLEGAJĄ
STAŁYM ZMIANOM
Ponieważ drewno jest materiałem organicznym będzie zawsze
reagowało na wahania klimatyczne. W bardziej suchym
otoczeniu będzie się ono kurczyło, a w wilgotnym będzie
absorbowało wilgoć rozszerzając się. Dotyczy to wszystkich
typów i gatunków drewna - także tych, które są uważane za
bardzo stabilne. Innymi słowy, wszystkie drewniane meble
będą zawsze reagowały na zmiany wilgotności tak na zewnątrz
jak i w zamkniętych pomieszczeniach.



Do malowania naszych mebli wybraliśmy lakier, ponieważ
zapewnia on bezwzględnie najlepszą ochronę przed wiatrem
i zmiennymi warunkami pogodowymi. Nie jest niestety jednak
tak elastyczny jak drewno, co oznacza, że mogą pojawić się na
min pęknięcia i zarysowania. Najczęściej ma to miejsce
wkrótce po rozpakowaniu nowych mebli, ponieważ drewno
będzie wtedy "pracowało" dostosowując się do danej
wilgotności.
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PAMIĘTAJ, ABY NAPRAWIAĆ PĘKNIĘCIA
I ZARYSOWANIA
Ważne jest, aby jak najszybciej naprawić pęknięcia w lakierze za
pomocą załączonego do mebli lakieru. Jeśli pęknięcia nie są
naprawiane, wilgoć może przenikać pod powierzchnię lakieru co
może spowodować poważniejsze uszkodzenia.
Naprawa pęknięć jest prosta i nieskomplikowana. Wszystko co
musisz zrobić, to oczyścić i odtłuścić dane miejsce za pomocą np.
płynu do mycia naczyń, następnie lekko zeszlifować, a potem
pomalować załączonym lakierem przy użyciu pędzelka.
Wszystkie nasze meble są wyposażone w "gumowo - plastikowe"
buty, które chronią nóżki mebli przed kapilarnym
przedostawaniem się wilgoci do wnętrza. Mimo to, należy
pamiętać, że są to obszary o największym ryzyku pękania - należy je
regularnie oczyszczać i sprawdzać.
Stosując te proste zasady użytkowania i dbania o swoje meble
możemy być pewni, że będą one służyły nam przez wiele lat i będą
wciąż wyglądały pięknie.

11

DREWNIANE MEBLE LAKIEROWANE

PRZECHOWYWANIE MEBLI ZIMĄ
Nie należy pozostawiać lakierowanych mebli na zewnątrz
podczas zimy. Powinno się je przechowywać pod przykryciem
w nieogrzewanym pomieszczeniu, takim jak np. garaż. Należy
je chronić przed mrozem.
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STOSOWANIE MEBLI LAKIEROWANYCH
W POMIESZCZENIACH ZAMKNIĘTYCH
CZĘŚCI ZAMIENNE dla lakierowanych mebli drewnianych
są dostępne u naszego dystrybutora.

Przed lakierowaniem drewno jest suszone, aż osiągnie
wilgotność odpowiednią do użytku zewnętrznego. Nie
oznacza to jednak, że meble te nie mogą być stosowane
w pomieszczeniach zamkniętych. Musimy być jednak
świadomi, że drewno skurczy się nieco bardziej niż gdyby było
użytkowane np. w ogrodzie. Fakt ten nie będzie miał
większego wpływu na lakier, natomiast warto pamiętać, aby
po pewnym czasie dokręcić nasze meble.
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oficjalny dystrybutor: RODAN Agencja Reklamowa, http://gift.rodantv.pl

