Skötselråd för oljade och lackerade möbler
Möblerna underhålls genom dammtorkning. Vid behov använd en trasa fuktad med mild
såplösning i ljummet vatten. Torka alltid torrt efteråt.
Trä är ett naturligt och levande material som förändras med tiden. Då det finns flera faktorer
som påverkar hur materialet åldras är det viktigt hur möblerna vårdas under tiden. Vårdar
man sina möbler väl kommer de åldras och bli vackrare med åren. Våra möbler är endast
anpassade för inomhusbruk i en temperatur av ca 20 grader.
Följ nedanstående punkter för att uppnå bästa resultat.
Undvik att placera något på ytan den första månaden då det kan uppstå fläckar efter t ex.
vaser, ljusstakar mm.
Försök att hela träytan exponeras för lika mycket ljus. Om något placeras på ytan under en
längre tid finns risk för fläckar.
Placerar man t ex. ett bord nära ett fönster bör man rotera bordet 180 grader någon gång
per år.
Trämöbler påverkas av luftfuktighet och temperaturväxlingar. På grund av dessa yttre
faktorer bör man efterdra skruvar och beslag.
Trämöbler ska inte placeras i direkt solljus eller nära andra typer av värmekällor.
Använd alltid underlägg när man placerar varma eller kalla föremål på ytan.
Fukt eller spill av olika vätskor kan också skada träytan och torka därför genast torrt så att
det inte sugs in i träet.
Oljade möbler behöver få 1-2 oljebehandlingar per år eller vid behov. Använd hårdvaxolja
som finns till försäljning i möbelhandeln.
Vid varaktiga fläckar som fått torka in kan det behövas slipning av den fläckade ytan med ett
fint slippapper. Hela skivan måste då slipas i träets längdriktning. Därefter oljas skivan in och
torka sedan bort överflödig olja med en trasa. Skivan får inte vara kladdig. Skivan bör torka i
minst ett dygn. Tänk på att lägga trasan i blöt då inoljade tygtrasor är brandfarliga.
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