
Akrilik, do¤al reçine ve sentetik reçine
olmak üzere üç çeflit vernik vard›r. Akrilik
reçineler düflük çözünürlük oran›na sahip-
tir ve suyla inceltilebilir. Az kokulu olan
akrilik reçineler ahflap, metal ve plastik
için uygundurlar ve h›zl› çal›fl›labilirler.
Do¤al reçineli verniklerde ba¤lay›c› olarak
bitkisel ve hayvansal hammaddeler kul-
lan›l›r. Yapay reçineli vernikleri, özellikle
masalar, sandalyeler ve sürekli olarak
afl›nmaya maruz kalan yüzeylerde kullan-
abilirsiniz. Yapay reçineli vernikler, kir ve
çiziklere karfl› koruyucu bir kaplama
olufltururlar.

‹fllenmemifl Ahflap
Yüzeylerin Temizlenmesi
Vernik veya s›rlama ifllemine bafllamadan
önce yüzeyi iyice temizleyin. Ard›ndan
yüzeyi temiz suyla durulay›n. Toz, kir ve
lekeleri gidermek için s›cak suda
çözdü¤ünüz taneli sabun kullanabilirsiniz.
Reçine lekesi gibi inatç› kirlerde tereben-
tin tuzu kullanabilirsiniz.

Temizleme ifllemini yaparken asl›nda
baflka bir önemli çal›flma aflamas›n› da
yerine getirmifl olursunuz: Ahflab›n sulan-
mas›. Böylece tahta elyaflar› flifler ve
küçük hasarlar kendili¤inden kaybolur. 

Dikkat edilmesi gereken nokta,
tahtan›n her yerinin eflit oranda nemlen-
mesidir.

Z›mparalama
Sulama iflleminden sonra tahtan›n tama-
men kurumas›n› bekleyin. Ard›ndan tahtay›
z›mparalay›n. Böylece, sulamayla kabaran
elyaflar, daha sonraki yüzey ifllemi için
düzelmifl olur. En uygun z›mparalama yön-
temi bir z›mpara takozu kullanmakt›r. Üç
aflamal› çal›fl›rsan›z, yüzeyi çok iyi bir
pürüzsüzlü¤e kavuflturabilirsiniz.

‹lk önce kaba bir z›mpara ka¤›d›
(120 numara), ard›ndan orta sertlikte 
(150 numara), en sonunda da ince bir
z›mpara ka¤›d› (180 numara) kullan›n.
Ahflap damarlar› yönünde, hafif bir bas›nç
uygulayarak çal›fl›n. Tahta tozlar›n› kuru
bir f›rça ile temizleyin.

Eski Verni¤in Sökülmesi
Eski vernik katmanlar› s›cak hava taban-
cas› ile sökülebilir. 600 dereceye kadar
s›cak hava verni¤i yumuflat›r ve kolayca
ayr›lmas›n› sa¤lar. 

Havan›n, tabancan›n memesi ile vernik
aras›nda h›zla so¤uyabilece¤ini, s›cakl›¤›n
5 cm’lik bir mesafede bile 70 dereceye
kadar düflebilece¤ini göz önünde bulun-
durmal›s›n›z.

Dekupaj 
Bugün üretilmekte olan dekupaj s›v›lar›,
sa¤l›¤a zararl› maddeler içermemektedir.
Ancak yine de kauçuk eldivenler takarak,
aç›k havada veya pencereleri aç›k tutarak
çal›fl›n. Etkime süresi s›cakl›¤a ve eski
boyaya ba¤l›d›r. Dekupaj s›v›lar› kullan›ma
haz›r olarak sat›lmaktad›r. S›v›y›, bir boya
f›rças› ile, yass› f›rça ile veya kuzu yünün-
den yap›lm›fl rulo ile sürün. S›cak hava
tabancas›n›, sökülecek olan verni¤in
üzerinde gezdirin. Memeyi de¤ifltirmeden
önce so¤umas›n› bekleyin. Meme, ifllem
sonras›nda çok s›cak olaca¤›ndan elle
dokunulmamal› ve s›ca¤a dayan›kl› bir
yere konulmal›d›r. 

Eski boya kabar›ncaya kadar bekleyin.
Çözülen boya tabakas›n› bir ›spatula ile
kaz›y›n. Birden çok boya kat› varsa deku-
paj s›v›s›n›n bir kez daha uygulanmas›
gerekebilir. Tüm vernik art›klar›n›n çözül-
müfl olup olmad›¤›n› kon-
trol edin. Yapay reçineli
vernikleri ve
ya¤l›boyalar› çözdürmek
için, suyla macun haline
gelene kadar kar›flt›r›lan
bir dekupaj tozu kul-
lan›n. 
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Böylece on kat üst üste çekilmifl boyay› bile
temizleyebilirsiniz. Dekupaj tozu kaplamal›k
a¤açlar, dispersiyon boyalar›, nitrik ve akri-
lik vernikler için uygun de¤ildir.

Kirlenmemesi Gereken
Yüzeyleri Dikkatle Kapat›n
Vernik ifllemine bafllamadan önce, boya
ile temas etmesini istemedi¤iniz yüzeyle-
rin üzerine koruyucu bantlar yap›flt›r›n.
Band› elden geldi¤ince kal›n seçin. Kaliteli
f›rçalar ve boya rulolar› kullan›n. Böylece,
daha iyi ve daha uzun süre çal›fl›r,
zamandan tasarruf sa¤lar ve de hayal
k›r›kl›¤› yaflamazs›n›z. 

Çözücü içeren boyalar ve vernikler için
do¤al k›ll› f›rçalar, suyla inceltilebilen akri-
lik vernikler için yapay k›ll› f›rçalar kul-
lan›n. Yeni f›rçay› kullanmadan önce iyice
y›kay›n. F›rçadaki gevflek k›llardan, f›rçay›
kaba tahta veya z›mpara ka¤›d› üzerine
birkaç kez sürerek kurtulabilirsiniz.

Vernikleme
Temiz, ya¤s›z ve kirsiz bir yüzey
haz›rlay›n. ‹yi bir sonuç almak için birkaç
kat halinde (örne¤in ara ve son kat) uygu-
lama yapman›z gerekir. Kutunun üzerinde
verilen bilgilere harfiyen uyun. Boyay›,
sürmeden önce iyice kar›flt›r›n. F›rçay›,
boyaya daima k›l yüksekli¤inin üçte birine
kadar bat›r›n. Verni¤i önce yan yana flerit-
ler halinde sürün.

Akrilik vernikte ise, her defas›nda iki
ya da üç serit sürün. Ard›ndan, bir f›rça
veya rulo ile enlemesine ve boylamas›na
fleritler sürerek kar›flt›r›n. 

Bu kar›flt›rma ifllemini yaparken ek
vernik almay›n. Böylece boyan›n eflit
da¤›lmasn› sa¤lam›fl olursunuz.

S›rlama
S›rlama iflleminde, ahflab›n yap›s› aç›kça
görülebilir flekilde kal›r. Çünkü, s›r
tahtan›n derinlerine ifller ve tahtan›n üst
yüzeyinde pullanmayan ince bir film
b›rak›r. S›rlarda renk yelpazesi çok
genifltir. Ancak ayn› markan›n renk tonlar›
kendi aralar›nda kar›flt›r›labilir.

Ahflab›n kendi rengi de en sonunda elde
edilecek renk tonunu etkiler. Bu nedenle,
bir deneme uygulamas› yapmal›s›n›z. S›r›
sürmek için kullan›lacak en uygun alet,

özel vernik f›rças›d›r. S›r genellikle ince
ve ak›flkand›r. Koruman›z gereken bitiflme
yerlerine krep kurdela yap›flt›r›n. S›r› önce
bir s›r f›rças› ile sürün ve sonra da¤›t›n.
Son çal›flma seans›nda f›rçay›, ahflap
damarlar›na paralel uzun çizgiler çekerek
sürün. Böylece, homojen bir yüzey elde
etmifl olursunuz. S›r kurur kurumaz krep
kurdeleyi çekin. 

S›rla çal›fl›rken de kauçuk eldiven giyin ve
yeterince temiz hava almaya dikkat edin.
Mobilya yüzeylerini güzellefltirmek için
ahflap yüzeyi z›mparalay›n ve temizleyin.
Ahflaba ilk s›r kat›n› sürün ve kurumas›n›
bekleyin. Ard›ndan, yüzeyi bir kez daha
z›mpara ka¤›d›yla z›mparalay›n. 

Özel bir mobilya s›r› ile uygulanacak ikinci
kat, ahflap damarlar› örtmeden güzel bir
parlakl›k sa¤layacakt›r.

Eski verni¤i sökmek için: S›cak hava tabancas›, dekupaj s›v›s› veya dekupaj tozu
Tahtay› haz›rlamak için: Taneli sabun, terebentin, kök f›rça, sünger, z›mpara ka¤›d›
Boyay› sürmek için: Cila rulosu, yapay veya do¤al k›ll› f›rça
Derinizi korumak için: Kauçuk eldiven
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