COMO TAPAR BURACOS EM MADEIRA- PARTE II

Essa é uma outra opção para tapar buracos, gretas e defeitos nos objetos ou móveis de madeira.

Reparação em buracos ou gretas de tamanho médio.

Essa massa é ideal para buracos médios, rachaduras mais acentuadas ou imperfeiçoes em geral.
Essa massa pode ser feita com serragem de madeira que pode ser grossa ou fina dependendo do
acabamento que você quer dar no objeto ou móvel que apresenta defeitos.

Como preparar a massa de madeira com serragem

Essa massa de serragem é supersimples de se fazer.
Você pode escolher entre uma serragem mais bruta
ou uma serragem bem triturada.

PASSO A PASSO

Passo 1

Juntar a quantidade de serragem adequada ao defeito de madeira que voce quer reparar

.

Passo 2

colocar a serragem em um processador de comida e bater bem para obter uma serragem
bem mais fina para fazer a massa.

Passo 3

depois de bem triturado peneirar para separar a serragem bem fina.

Passo 4

Vamos obter os 2 tipos de serragem . Uma mais fina e outra mais grossa.Escolha a mais
adequada para o que voce quer fazer.

Passo 5

Em um recipiente, colocar a quantidade de serragem de acordo com o buraco na madeira
que vai reparar.

Passo 6

Colocar uma quantidade generosa de cola de madeira

Passo 7

Misturar bastante, até a serragem ficar completamente envolvida na cola.

Passo 8

Adicionar o pigmento.

Passo 9

Misturar bem e a massa está pronta para ser usada.

Passo 10

Nesta peça de madeira, vamos tapar um furo de parafuso de tamanho médio.

Passo 11 Preencher o furo completamente com a massa

Passo 12

Limpar completamete toda a area ao redor do furo para nao deixar fazer crostas

Passo 13

Do outro lado da madeira também está com o furo do parafuso

Passo 14

Proteger a mesa com um pedaço de jornal e virar a madeira

Passo 15

Preencher também este lado da madeira e limpar todo o resto de massa que fica ao redor .

Passo 16

Deixar secar .....Essa massa vai secar e pode ser que vai encolher um pouco e temos que
completar com a massa.

Passo 17

Tampar com um saco plástico o resto da massa porque podemos precisar para completar

Passo 18

Colocar a peça de madeira de uma maneira que possa respirar dos 2 lados e assim secar

mais rápido

Passo 19

Depois de seca completamente a massa, podemos lixar, passar algum tipo de proteção de
madeira , caso necessite, ou pintar com verniz ou outra tinta.
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