


 

 

Το γαλλικό φινίρισμα (French polish) 

 
Το γαλλικό φινίρισμα (French polish) είναι ο πλέον παραδοσιακός τρόπος δημιουργίας 
πολλών λεπτών στρώσεων βερνικιού γομαλάκας, χρησιμοποιείται σε πολυτελή έπιπλα 
και αντίκες, η τεχνική αυτή είναι αρκετά χρονοβόρα και γι αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι 
και αρκετά ακριβή αλλά καμία άλλη τεχνική δεν μας δίνει τέτοιο αποτέλεσμα. Η μέθοδος 
αυτή μεσουράνησε τον 18Ο αιώνα. Την Βικτωριανή εποχή το γαλλικό χρησιμοποιούνταν 
συχνά σε μαόνι και σε άλλα ακριβά ξύλα. Θεωρούνταν η καλύτερη μέθοδος 
φινιρίσματος για ακριβά έπιπλα και έγχορδα όργανα όπως πιάνο, βιολιά λαούτα και 
κιθάρες. Ο τρόπος εφαρμογής όμως απαιτούσε πολλές ώρες και εξειδικευμένο 
προσωπικό και έτσι πολλοί κατασκευαστές εγκατέλειψαν την τεχνική γύρω στο 1930, 
προτιμώντας φθηνότερες και ταχύτερες τεχνικές όπως αυτή του ψεκασμού λάκας 
κελουλόζης.  
 
Το γαλλικό φινίρισμα εφαρμόζεται με μπάλα που είναι πολύ απλό να κατασκευαστεί.  
Απλά χρειαζόμαστε  ένα κομμάτι πανί λινό ή βαμβακερό και λίγο βαμβάκι καλής 
ποιότητας. Τυλίγουμε το βαμβάκι με το πανί και δημιουργούμε την μπάλα το μέγεθος το 
ρυθμίζουμε ανάλογα με το πώς μας βολεύει και ανάλογα με το μέγεθος της επιφάνειας 
που έχουμε να καλύψουμε. 
 
Αφού έχουμε φτιάξει την μπάλα μας την βουτάμε ελαφρά σε βραστό λινέλαιο ή σε 
κάποιο άλλο αγνό ουδέτερο έλαιο (π.χ. ελαιόλαδο) και έπειτα σε διαλυμένη γομαλάκα 
σε οινόπνευμα(ένα μέρος γομαλάκας σε δύο ή τρία μέρη οινοπνεύματος) στραγγίζουμε 
στην παλάμη μας και αρχίζουμε να δουλεύουμε. 
 
Η αρχική μορφή της γομαλάκας είναι κοκκινοκίτρινες νιφάδες, 
που την διαλύουμε σε πολύ καθαρό οινόπνευμα 98Ο

 (μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
απλό καθαρό οινόπνευμα 93Ο

 αλλά δεν προτείνεται). Αναμιγνύουμε τα υλικά μας και 
περιμένουμε, σε 10 με 15 λεπτά με συχνό ανακάτεμα το βερνίκι μας θα είναι έτοιμο. 
Πριν το χρησιμοποιήσουμε όμως το φιλτράρουμε για να κρατήσουμε έξω ξένα σώματα 
και γομαλάκα η οποία δεν έχει διαλυθεί πλήρως, αφού φιλτράρουμε η γομαλάκα είναι 
έτοιμη για χρήση. 
 
Μετά το φιλτράρισμα είμαστε έτοιμη για την εφαρμογή του φινιρίσματος.  
Η εφαρμογή του γαλλικού φινιρίσματος απαιτεί γρήγορες περιστροφικές κινήσεις χωρίς 
να έχουμε πολύ γομαλάκα στην μπάλα μας διότι δημιουργούνται γραμμές.  
 
Δουλεύουμε την γομαλάκα μέχρι να κλείσουν οι πόροι του ξύλου για να γίνει αυτό 
απαιτούνται πολλά «χέρια», η γομαλάκα στεγνώνει αρκετά γρήγορα και έτσι μπορούμε 
σχεδόν αμέσως μετά το πρώτο χέρι να εφαρμόσουμε το δεύτερο κ.ο.κ.. μπορούμε να 
περάσουμε αλλεπάλληλα πολλά στρώματα μέχρις ότου παρατηρήσουμε πως η μπάλα 
μας δεν γλιστράει πλέον εύκολα στην επιφάνεια μας τότε είναι η ώρα να σταματήσουμε, 
περιμένουμε 45 περίπου λεπτά και επαναλαμβάνουμε την διαδικασία.  
 
Η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί επ’ άπειρον μιας και όσο συνεχίζουμε τόσο πιο 
γυαλιστερό αποτέλεσμα θα έχουμε, οπότε είναι στην κρίση του καθενός το πότε θα 
σταματήσει την εφαρμογή. Στα σκαλιστά τμήματα η εφαρμογή γίνεται με πινέλο.  
Αφού επαναληφτεί η διαδικασία τόσες φορές όσες να μα μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα, 
κερώνουμε το κερί θα δώσει ένα ωραίο βαθύ αποτέλεσμα. 
ΠΗΓΗ       http://www.wfdt.teilar.gr/papers/ptyxiakes/Manos.pdf 
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