ODSŁOŃ DREWNO!

DO CZEGO
UŻYWAĆ CYKLIN?
materiały dodatkowe do kursu online
Odsłoń drewno!
Skuteczne sposoby na oczyszczanie starych mebli
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CO TO JEST CYKLINA?
Cyklina to blaszka o różnych kształtach wykonana ze stali, zwana także
gładzicą. W tradycyjnym stolarstwie służyła do zdejmowania warstw
surowego drewna i finalnego wygładzania. Nie zostawia na drewnie
śladów jak to robi papier ścierny, a wykończona nią powierzchnia nadaje
się do ostatecznego zabezpieczania.
W przypadku starych mebli cyklina ma nieco inne zastosowanie, ponieważ
za jej pomocą usuwamy stare powłoki zabezpieczające (lakier, farba,
politura, wosk) oraz wykorzystujemy jako główne narzędzie do usuwania
plam czyszczenia miejsc trudnodostępnych.

GRUBOŚĆ CYKLIN
Na rynku spotkamy cykliny o różnych
grubościach: od 0,4 mm do 1,3 mm.
Im cieńsza cyklina (0,4-0,6 mm) tym
będzie delikatniejsza i słabsza w działaniu.
Sprawdzi się na małych elementach, gdzie
kluczowa jest precyzja pracy. Cieńsze
cykliny mają często nietypowe kształty i są
mniejsze.
Grube cykliny (0,8-1,2 mm) są bardziej
agresywne i lepiej radzą sobie z twardym
materiałem. Grubsze cykliny są z reguły
większe i mają tradycyjne kształty
(prostokąt, łabędzia szyja, wklęsłowypukła)

ODNAWIALNIA

STRONA 3

1.K S Z T A Ł T Y

CYKLIN

Tradycyjnie cyklina miała prostokątny kształt. Z czasem pojawiły
się inne formy o zaoblonych krawędziach, które są łatwiejsze w
obsłudze.

WKLĘSŁO-WYPUKŁA

PROSTOKĄTNA

ŁABĘDZIA
SZYJA

MINI CYKLINY

BECZKA

CYKLINY DO FREZÓW I
PROFILI
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CYKLINY W PRAKTYCE
KRZESŁO
Jest niezastąpiona do czyszczenia
krzeseł, zwłaszcza z obłymi
nogami. Pozwala zarówno
ściągnąć stary lakier jak i
doczyścić je z bejcy. Do obłych
części nie musisz nawet robić
zadziora, wystarczy, że cyklina
będzie miała równe, gładkie i
ostre krawędzie

łabędzia szyja
lub prostokątna

STARE PLAMY I RYSY
Cykliną doczyścisz
występujące punktowo stare
plamy i przebarwienia, a także
usuniesz pojedyncze rysy lub
nieduże wgłębienia zbierając
cykliną więcej drewna.

łabędzia szyja
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MIEJSCA
TRUDNODOSTĘPNE
Będą to np. miejsca łączenia
elementów krzesłach, narożniki i
kąty np. szuflad, dekoracje np.
frezy, rzeźbienia, okolice
zawiasów, okuć, uchwytów

cyklina wklęsło-wypukła,
mini cykliny, nietypowe kształty

SŁABSZE LAKIERY
Słabszy lakier to taki, który jest
miejscami mocno przetarty lub
łuszczy się. Taką powłokę
można zdjąć w całości za
pomocą cyklin. Szczególnie
warto próbować na meblach
fornirowanych.

łabędzia szyja, beczka
lub grubsza cyklina prostokątna
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RESZTKI FARBY
LUB LAKIERU
Po wstępnym zdjęciu powłok np.
opalarką lub szlifierką, cykliną
usuniesz resztki lakieru lub farby.

cyklina wklęsło-wypukła,
łabędzia szyja, beczka

WOSK, OLEJ,
POLITURA
Stare meble często były
zabezpieczane politurą,
woskiem lub olejem. Jeżeli
masz drewniany mebel sprzed
wojny, to cykliną łatwo
usuniesz te powłoki zamiast
sięgać po chemię.

łabędzia szyja
lub cyklina prostokątna
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METALOWE ELEMENTY
MALOWANE FARBĄ
Niektóre pokryte farbą elementy
metalowe (np. zawiasy) dobrze
czyści się narożnikiem cykliny
wklęsło-wypukłej

BRUDNA WARSTWA
DREWNA
Fragmenty mebla, np. blat,
pozbawione lakieru ale
zabrudzone możesz oczyścić
cykliną, ściągając warstwę
materiału (powstaną wiórki).

CIEMNA BEJCA
Mocno „wżarta” bejca w
drewno – cyklina pozwoli zdjąć
warstwę drewna mocno
zabarwioną pigmentem.
Jednak czasami barwnik wnika
tak głęboko – nawet do 2 mm,
że takie doczyszczanie będzie
bezcelowe.

łabędzia szyja, beczka,
mini cykliny

