2012-08-08

Skötselråd
Vi på Ekdahls har medvetet valt att arbeta med naturmaterial där varje möbel på så sätt blir
unik. Med hänsyn till såväl material som miljö använder vi så miljövänliga ytbehandlingsmetoder som möjligt. Med hjälp av följande tips och skötselråd behålls möbelns ursprungliga
egenskaper.
Generella råd:
Undvik att placera möbler i direkt solljus då detta påskyndar åldrandet av träet. Ställ aldrig en trämöbel i direkt
anslutning till en värmekälla.
Använd alltid underlägg till varma och heta föremål som placeras på en lackad, oljad eller laminerad yta.
Förse gärna möbeln med möbeltassar om ni har repkänsliga golv.
Kontrollera med jämna mellanrum om skruvar och andra fästanordningar behöver efterjusteras.

Oljade produkter:

Lackade produkter:

När möbeln tillverkades gjordes en grundoljning.
Vissa partier kan sedan dess sugit åt sig mer olja
och sådana matta fläckar kan behandlas med olja
direkt. Olja sedan möbeln vid behov, gärna någon
gång om året beroende på vilket slitage den utsätts
för. En bordsskiva bör exempelvis oljas ett par
gånger under första halvåret och sedan någon gång
per år för att hålla ytan mättad med olja.

En lackad möbel behöver inget egentligt underhåll
men för att bibehålla möbelns ursprungliga egenskaper rekommenderar vi följande:

Oljade ytor rengörs med en fuktig trasa. Använd
vatten och vid behov ett milt handdiskmedel utspätt
med vatten. Var noggrann med att genast torka upp
vätskor som ni spiller. Använd aldrig redskap som
kan orsaka repor och undvik rengöringsmedel med
ammoniak samt basiska rengöringsmedel, det vill
säga ej över pH-värde 8.

Så här lägger du på olja: Gnid in oljan i fiberriktningen (längs linjerna i träet) med hjälp av exempelvis en ren bomullstrasa eller tvättsvamp. Använd inte för mycket olja och överflödig olja som
ligger kvar på ytan efter 5-10 minuter måste torkas
bort. Önskas en blankare yta, slipa med fint sandpapper i fiberriktningen och polera med torr, ren
trasa inom en timma efter att oljan lagts på.
OBS! Trasor och svampar med olja kan
självantända och måste därför brännas.

Lackade ytor rengörs med en fuktig trasa. Använd
vatten och vid behov ett milt handdiskmedel utspätt
med vatten. Var noggrann med att genast torka upp
vätskor som ni spiller. Använd aldrig redskap som
kan orsaka repor och undvik rengöringsmedel med
ammoniak samt basiska rengöringsmedel, det vill
säga ej över pH-värde 8.

Bordsskivor med laminat:
Laminat är beständiga mot repor och tål normalt
slitage men bör aldrig användas som skärbräda.
Laminatytor rengörs med en fuktig trasa. Använd
vatten och vid behov ett milt handdiskmedel utspätt
med vatten. Vid borttagning av ingrodda fläckar
rekommenderas vätskor eller krämer fria från slipverkan. Skurkuddar eller starka rengöringsmedel
med slipverkan får aldrig användas.
Bläck- och tuschmärken från kulspets- och filtpennor kan avlägsnas med ett lämpligt lösningsmedel
(t.ex. alkoholer, aceton, etc.) på ren trasa. Organiska lösningsmedel som nafta och cellulosaförtunning
kan också användas för att ta bort färgfläckar och
klotter eftersom de inte påverkar laminatytan.
Syrahaltiga medel för keramikrengöring eller medel
för borttagning av kalkavlagringar, t ex avkalkningsmedel för kaffebryggare, får inte användas
eftersom de orsakar permanent missfärgning.
Efter användning av rengöringsmedel bör ytan torkas av med rent vatten och därefter torkas torr med
mjuk trasa.
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