Process

Klargøring og lakering
Hvis du er træt af møblerne derhjemme og trænger til fornyelse, er der flere alternativer. Det
ene er at købe nye møbler, hvilket kan være en meget dyr affære, hvis møblerne skal være af
en vis kvalitet. En anden og mindst ligeså god mulighed er at få lakeret de gamle møbler, og
dermed puste nyt liv i dem. Hvis du ejer møbler, som har affektionsværdig for dig, og du derfor
gerne vil passe godt på dem, så kan det være en god idé at få dem lakeret hos os.

Lakering af møbler kræver stor ekspertise og en hel del arbejdstimer. Alle, der har prøvet at
lakere selv, ved, hvor svært det er at få et resultat, der er acceptabelt. Hos Humlelak lakerer vi
alt fra køkkenlåger til PH lamper - altid med det bedste resultat.

Lad os om lakeringen af dine møbler, og de bliver så gode som nye. Vi har mange års erfaring i
lakering af møbler og lægger meget stor vægt på, at kvaliteten altid skal være i top.

Lakeringsprocessen kan deles op i to faser, der begge er vigtige for et flot og holdbart resultat.
Nedenfor kan man læse, om de to faser.

Klargøring
Når et møbel skal klargøres, er hastværk, lastværk. Hvis man ikke, som vi, lægger en stor dyd i
og er meget grundig med forarbejdet og klargøringen, så vil det kunne ses tydeligt, når møblet
er blevet færdiglakeret. Overfladen, der skal lakeres, skal være fuldstændig ren, glat, uden
porer, grundet og slebet grundigt med hhv. groft og fint sandpapir for at få den bedste
vedhæftning til overfladen. Dette tager tid, men resultatet afhænger af grundigheden ved
klargøringen.

Lakering
Næste fase er selve lakeringen. Det er meget vigtigt, at selve lakeringen foregår i en lukket
kabine, som er fri for støvpartikler og luftstrømning i lokalet. Hvis dette ikke er opfyldt, vil man
kunne se det på det endelige resultat, når lakeringen er tørret. Derfor er det vigtigt, at man
benytter det rigtige udstyr ved lakering, som vi. Hvis du derfor ønsker et resultat, der er til at
holde ud at se på dag efter dag, der ligeledes er så godt som nyt, bør du få din lakering
foretaget hos os. Klargøring og lakering
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