Mini poradnik konserwacji mebli
zakupionych w Orange Tree
Meble wykonane w całości z drewna litego egzotycznego, w zależności od sposobu wykończenia powierzchni, wymagają czyszczenia
i konserwacji. Podobnie zresztą jak wszystkie inne meble.

Sposoby konserwacji i środki używane w przypadku mebli wyłącznie lakierowanych:
Taki sposób wykończenia powierzchni jest w praktyce rzadko spotkany, przynajmniej wśród mebli sprowadzanych przez sklep Meble
Indyjskie. Jeśli jednak będziecie Państwo mieli styczność z takimi meblami, to sprawa jest bardzo prosta. Lakier całkowicie zabezpiecza
przed uszkodzeniami powierzchni spowodowanymi rozlaniem płynów i innymi zabrudzeniami. Wystarczy zetrzeć rozlany płyn, zmyć
powierzchnię. Używamy powszechnie dostępnych środków do pielęgnacji mebli lakierowanych jak spraye, mleczka, delikatne płyny.
Osobiście uważamy, że mebel lakierowany staje się sztuczny i "techniczny". Tracimy kontakt z żywym drewnem i taki mebel jest
pozbawiony "duszy".

W przypadku powierzchni lakierowanej i woskowanej:
To już jest częściej spotykany sposób wykończenia mebli indyjskich. Najpierw jest kładziony lakier aby zabezpieczyć drewno przed
ewentualnym wniknięciem i trwałym zabrudzeniem struktury drewna przez np. kawę. Następnie (po uprzednim przeszlifowaniu
i położeniu nawet kilku warstw lakieru) w lakier wcierany jest wosk za pomocą bardzo drobnego papieru ściernego. Po tych
czynnościach cała powierzchnia jest dobrze polerowana. Takie wykończenie daje nam poczucie kontaktu z litym, naturalnym,
oddychającym drewnem a jednocześnie "pod spodem" drewno jest wystarczająco zabezpieczone. Stosujemy środki jak do pielęgnacji
mebli woskowanych ze względu na powierzchniową warstwę wosku. Odpadają zatem silniejsze środki chemiczne (najczęściej spotykane
w sprayach) aby uniknąć uszkodzenia cienkiej warstewki wosku. Uszkodzenie jej objawia się jasnymi plamami, smugami. Nie jest to
wielki problem, ale musimy się ich pozbyć. Należy z wyczuciem przepolerować te miejsca (a najlepiej całą powierzchnię) dość szorstką
szmatką lub suchym zmywakiem do naczyń (gąbką a nie druciakiem!) aby niejako zdrapać uszkodzony wosk. W przypadku małego,
miejscowego uszkodzenia można to zrobić nawet paznokciem. Następnie trzeba położyć nową warstwę wosku, poczekać do
wyschnięcia i przepolerować za pomocą miękkiej szmatki (my używamy mikrofibry). Woski (w wielu kolorach) do pielęgnacji mebli
woskowanych są obecnie do nabycia w większości marketów budowlanych. Najlepiej zaopatrzyć się w wosk szybkoschnący (my
polecamy woski firmy Liberon, ale może być każdy inny), ponieważ nie musimy czekać nawet wielu godzin do jego wyschnięcia. Taki
wosk przesycha po ok. 10 minutach i jest gotowy do przepolerowania pod warunkiem, że nie przesadzimy ze zbyt grubą warstwą
wosku. Wystarczy całkiem cienka. Po wyschnięciu wosku, powierzchnię należy polerować ruchami prostymi wzdłuż włókien po całej
powierzchni, wielokrotnie polerując te same miejsca. Na powierzchnię 1 m2 wystarczy nam kilka minut pracy aby osiągnąć dobry wynik.
Do codziennej konserwacji używamy mleczek z dodatkiem naturalnego wosku, również powszechnie dostępnych. Można nasączyć
miękką szmatkę lub rozlać odpowiednią ilość mleczka bezpośrednio na meblu i szybko rozetrzeć polerując do uzyskania równomiernie
promieniującej blaskiem nowości i czystości powierzchni.

Meble tylko woskowane:
Codzienną konserwację przeprowadzamy tak jak w punkcie powyżej, czyli za pomocą mleczek z woskiem. Różnica pomiędzy nimi
a meblami wstępnie zalakierowanymi polega na tym, że mebel taki nie posiada zabezpieczenia przed odbarwieniami w przypadku
przedostania się brudów pod wosk. Jednak gdy już zdarzy się taka "katastrofa" nic nie jest stracone. Ratuje nas lite drewno i wosk!
Wystarczy włożyć trochę wysiłku i zeszlifować całą powierzchnię do surowego drewna, zabejcować na wcześniejszy kolor i zawoskować
(oczywiście po dobrym wyschnięciu bejcy) całą odnawianą powierzchnię. Ponieważ taki mebel nie jest zabezpieczony twardym
lakierem i nie musimy się przez niego przecierać w pocie czoła, szlifowanie jest znacznie ułatwione. Meble woskowane mają to do
siebie, że z czasem wosk się ściera, ulatnia. Drewno zaczyna matowieć i blednąć. Wtedy zamiast mleczka przychodzi czas na wosk.
Taka czynność jest wymagana średnio raz na 2-3 miesiące.

Meble całkowicie malowane:
Nie stosujemy żadnych środków, najlepiej mebelek przetrzeć suchą szmatką. Jednak gdy zaistnieje taka potrzeba, stosować
wspomniane mleczko. Nie stosować wosków, nie ma takiej potrzeby.

Meble naturalne, ze śladami starej farby:
Czasem woskować a na co dzień używać mleczka jak w przypadku mebli woskowanych.
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