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Mungkin sebaiknya kita bahas sedikit tentang bagaimana lem kayu bekerja. Yang kita maksud di
sini adalah lem jenis lambat kering atau istilah awamnya adalah lem putih. Ketika kita oleskan
lem ke permukaan kayu secara merata, resin lem perlahan meresap ke dalam kayu untuk
membentuk ikatan dengan kayu. Kedua bidang kerja harus dilapisi lem dalam waktu bersamaan.
Sebelum lapisan lem tersebut mengering, komponen dihubungkan sehingga partikel lem yang ada di permukaan bisa
menyatu. Kita harus biarkan komponen tetap terhubung hingga lem benar-benar kering.
Dengan dasar inilah, seluruh permukaan kayu untuk kontruksi harus dilumuri lem dengan benar. Yang menjadi
masalah adalah seringkali tukang atau pekerja di dalam pabrik tidak memperhatikan hal ini. Dengan alat sekedarnya,
misal: sebatang kayu dowel kecil atau stik. Untuk lubang dowel ini sangat efektif, tapi untuk jenis permukaan yang lain
kita harus gunakan alat bantu yang berbeda.

Botol lem berlubang dua sisi
Kita bisa gunakan botol plastik yang memiliki ujung runcing (botol bekas kecap atau saus). Bisa digunakan dengan
dua versi lubang. Dengan satu lubang dibagian ujung (seperti sebagaimana kita lubangi ujung botol kecap) botol lem
ini sangat efektif untuk pengeleman lubang dowel saja karena bidang yang terkena lem sangat sempit.
Versi kedua kita bisa lubangi ujung kepala botol 2 lubang pada bagian sisinya, BUKAN bagian ujung depan. Lubang di
sisi samping sangat efektif pada proses pengeleman alur kontruksi, lubang pen dan dowel kayu karena secara
bersamaan samping kanan kiri lubang akan terisi lem.

Kuas
Ukuran lebar paling ideal maksimal 1 inch (25mm). Sangat tepat untuk bagian pen konstruksi atau untuk mengisi selasela lubang ekor burung, pen terbuka, atau permukaan kayu yang tidak terlalu lebar. Aplikasi persis sama seperti
mengecat dan ini jumlah lem yang paling ideal untuk konstruksi. Gunakan kepala kuas yang lebih kecil untuk lubang
pen yang kecil.
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Roll
Pekerjaan laminating kayu harus cepat dan hanya bidang lebar yang perlu pengeleman. Roll suatu alat bantu paling
tepat untuk pekerjaan ini. Kita bisa gunakan roll besar (untuk cat tembok) pada bidang luas dan roll kecil (cat minyak)
pada bidang yang lebih kecil.

Pada awalnya cara-cara ini terlihat rumit dan lama, akan tetapi anda akan mendapatkan manfaatnya dari kualitas
yang lebih baik pada produk anda.

www.tentangkayu.com

