PROFESSIONELL MÖBELVÅRD

Underhållstips för klarlackerade trämöbler
Viktig information!
Det är normalt 3 års reklamationsrätt på nyinköpta möbler.
Men det är viktigt att vara medveten om att det ställs vissa
krav på användaren.

Trä är ett fantastiskt material med utseenden av väldigt olika
karaktär. När träet försetts med ett skyddande skikt av lack har
motståndskraften mot fläckar orsakade av vätska, fett och slitage
ökat. Det finns ett stort antal lacker med olika egenskaper vad gäller
glansgrad, kemisk sammansättning, användningsområden, härdighet
mot vätska, hetta, slitage osv. Gemensamt är att lacken lägger sig
som ett skikt över träfibrerna.

Rengöring och underhåll är
en förutsättning för möbelns
hållbarhet. Skada som beror
på bristande underhåll kommer
inte att kunna reklameras. Det
är därför viktigt att följa dessa
instruktioner.

Tidens tand tär dock även på den härdigaste lack. En skadad lack
kan ha förslitningsskador som t ex repor, eller krackelera och släppa
igenom vätska och fett till det underliggande träet som gör att fläckar
uppkommer. Sådana fläckar är svåra att bli av med. Vi rekommenderar därför att med jämna mellanrum förstärka lackens skydd. Då
minskar risken för skador orsakade av slitage, vätska och fett. Om
man underhåller möbeln kan man ha glädje av den längre!
Tänk på:
• att aldrig ställa heta föremål (t ex muggar med heta drycker)
direkt på ytan. Använd underlägg.
• att inte låta vätska bli liggande länge, speciellt inte innestängt
under t ex glas eller blomvasar.
I värsta fall kan detta orsaka att lacken krackelerar och fula ”ringar”
bildas. De kan vara mycket svåra, ibland omöjliga att få bort.
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Vi rekommenderar att använda Opalin Sprayvax som skydd 2 gånger
om året. Vid mycke slitage oftare. Opalin Sprayvax består av
Carnaubavax som är ett hårt vax som lägger sig som ett skyddande
skikt över lacken. Den ändrar inte ursprungsglansen på lacken utan
kan användas till både högblanka och halvmatta ytor.
Gör så här:
Se till att ytan är ren och torr. Spraya ett jämnt, tunt lager över ytan
och polera omedelbart med en ren, luddfri trasa. Låt INTE Opalin
torka in utan polering.
OBS! Följ bruksanvisningen på förpackningen.

