Brigitte Taal

Gevers deynootstraat 108
2586 HW Den Haag

Meubelrestauratie

Een ameublement bestaande uit een schuiftafel, vier stoelen en twee armstoelen.
Object: De schuiftafel
Ontwerper: H.P.Berlage
materiaal: Eikenhout
datering: +/- 1900
Omschrijving restauratie werkzaamheden:
Blad:
–
de scheuren in de bladen gevuld met eikenhout
- de scheuren schoon gefreesd
- eikenhouten spieën gezaagd
- het eikenhout verlijmd met vislijm
- de houten spieën vlak geschaafd
- kleine scheurtjes gevuld met een vulmiddel
- voor extra versteviging zwaluwstaart in gefreesd haaks op nerf richting.
Totaal vier stuks, twee onder iedere scheur.
- vervolgens eikenhouten zwaluwstaarten op maat gemaakt en verlijmd met vislijm
- oneffenheden aan onderzijde gevuld met een vulmiddel
–
de gaten in drie van de vier bladen gevuld met eikenhout
- de gaten schoon geboord
- eikenhouten proppen geboord
- deze proppen verlijmd met vislijm
- kleine gaten gevuld met een vulmiddel
–
breuk in de regel van het vaste deel
- de breuk verlijmd met vislijm
- aan onderzijde zwaluwstaart gefreesd haaks op de nerf richting
- vervolgens een eikenhouten zwaluwstaart op maat gemaakt en verlijmd met vislijm
Onderstel:
–
de poten verhoogt met 10mm
- eikenhout op maat gezaagd en gevlakt
- een verbinding tussen de poten en het eikenhout gemaakt d.m.v. Vier bamboe pennen
- deze pennen met lijm met vislijm
- vervolgens de verlijmde delen pas gemaakt aan de poten
–
de beschadigingen aan de regels en poten vlak gepolijst

Afwerking:
–
de tafel schoon gemaakt, verwijderen van vuil en vlekken
–
het blad ontvet met thinner
–
het blad op kleur gebracht met een waterbeits
–
het onderstel behandeld met een harde bijenwas, deze behandeling 2x herhaald
–
het blad afgewerkt met een OSMO hardwax olie, Met 3 lagen afgewerkt
–
vervolgens met de bijbehorende OSMO onderhoudswas behandeld, alleen met deze was kan
de tafel onderhouden, behandeld worden
–
oneffenheden in blad en onderstel gevuld met een stopwas
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Object: twee stoelen, stoel III en IV.
Ontwerper: H.P.Berlage
materiaal: Eikenhout
datering: +/- 1900
omschrijving: verlijming van de verbindingen en restauratie van de regels en stijlen
bijzonderheden: Stoel I, II en IV zijn uit een serie
Stoel III uit een andere serie
De armstoelen V en VI zijn uit een anders serie, totaal 3
series
Verschil tussen de series zijn:
–
de type pen die door de verbindingen worden geplaatst
–
de kleuring van het eikenhout.
Stoel III is genummerd met nr S 276

Omschrijving restauratie werkzaamheden:
Stoel III:
–
stoffering verwijderd, deze is bewaard voor de stoffering
–
–
–

hoekklossen los gehaald en schoon gemaakt, het verwijderen van
de oude lijm resten
de pennen die door de verbindingen heen zijn geplaatst
verwijderd
de los zittende pen en gat verbindingen los gehaald en schoon
gemaakten verlijmd met vislijm

–
–

scheuren in de stijlen en regels verlijmd met vislijm
de oneffenheden in de regels aan de boven en onderzijde gevuld
met een epoxy vulmiddel, dit voor de stoffering

–
–
–

de hoekklossen terug verlijmd met vislijm
de eikenhouten pennen terug geplaatst door de verbindingen
2 ontbrekende pennen gemaakt, voor de rechter voorpoot en
achterpoot

Afwerking:
–
de stoel schoon gemaakt, het verwijderen van vuil en vlekken
–
iets naar de kluer van de andere stoel gebracht met een beits
–
met een dunne, licht gekleurde politoer de stoel behandeld
–
oneffenheden gevuld met stopwas
–
de stoel behandeld met een bijenwas, deze behandeling herhaald
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Stoel IV:
–
stoffering verwijderd, deze is bewaard voor de stoffering
–
–
–

hoekklossen los gehaald en schoon gemaakt, het verwijderen van
de oude lijm resten
de pennen die door de verbindingen heen zijn geplaatst
verwijderd
de pen en gat verbindingen los gehaald en schoon gemaakt, het
verwijderen van de oude
lijm resten

–
–
–

scheuren in de stijlen en regels verlijmd met vislijm
breuk in linker voorpoot verlijmd met vislijm
de oneffenheden van de voorregel aan de boven en onderzijde
gevuld met een epoxy vulmiddel, dit voor de stoffering

–
–
–
–

de
de
de
de

pen en gat verbindingen pas gemaakt
pen en gat verbindingen verlijmd met vislijm
hoekklossen terug verlijmd met vislijm
eikenhouten pennen terug geplaatst door de verbindingen

Afwerking:
–
de stoel schoon gemaakt, het verwijderen van vuil en vlekken
–
met een dunne, licht gekleurde politoer de stoel behandeld
–
oneffenheden gevuld met stopwas
–
de stoel behandeld met een bijenwas, deze behandeling herhaald
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