PROFESSIONELL MÖBELVÅRD

Underhållstips för oljade 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.
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.

Trä är ett fantastiskt material med utseenden av väldigt olika
karaktär. Det är ett levande material som absorberar och avger fukt
beroende på yttre förhållanden. En oljad träyta ger en skön, sidenmatt känsla när man för handen över den.
Denna sköna känsla beror på att ytan inte blivit förseglad av en
täckande lack. För att bevara den oljade möbeln fin bör den åter
oljas in. Den behöver oljas in oftare i början än efter ett tag. Hur ofta
är beroende på träslag, användning och ändring av luftfuktighet och
temperatur i inomhusmiljön. Om man inte behandlar med olja kan
sprickor uppstå och ytan blir känsligare för utspilld vätska och smuts.
Vintertid har vi väldigt torr inomhusluft i Sverige. Därför är det en god
idé att olja in möbeln inför och under vinterhalvåret. Olja ska bara
påföras rena ytor. Ibland behöver ytan rengöras lite noggrannare,
använd då en bra trärengöring.
Danish Oil Care Pack för oljat eller obehandlat trä
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Danish Oil är en kvalitetsolja som innehåller kinesisk träolja och
hartser. Den ger en sidenmatt, hård och motståndskraftig yta.
Danish Oil verkar antistatiskt, vilket innebär att den inte suger åt sig
dammpartiklar. Oljan skyddar träet mot uttorkning och sprickbildning
och gör ytan vatten-, fett- och smutsavvisande. Kan också användas
utomhus. För en sidenmatt yta - polera med bifogad slipnylon innan
oljan torkat.
OBS! Häll inte oljan direkt på träet.
Om man häller olja direkt på en möbel kan detta området suga åt sig
mer olja än resten av ytan med en ojämn yta som följd.
Läs bruksanvisningen på produkten och förpackningen.
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