Sæbebehandlet overflade
Til sæbebehandling bruges almindelige sæbespåner der opløses i kogende vand i forholdet 1/2 dl.
spåner til 1/2 l. vand. Væsken piskes op og nedkøles, hvorefter blandingen, der nu er tyktflydende,
påføres møblet. Lad blandingen sidde ca. 10 minutter, hvorefter det overskydende tørres af med en
klud, der ikke fnugger. Denne behandling medfører, at fibrene i træet rejser sig en smule og møblet
slibes nu langs med årerne med sandpapir, korn 220. Behandlingen gentages 1-2 gange. Derefter bør
møblet behandles ca. 2-3 gange om året.
Ved sæbebehandlingen bibeholdes alle træets naturlige egenskaber. Dette betyder, at træet vil arbejde i takt med temperaturen og luftfugtigheden, hvilket kan medføre mindre revnedannelse. Dette
er ikke en fejl, men blot et tegn på at møblet er fremstillet af rigtigt træ. Smårevner vil ofte lukke sig
igen ved fornyet sæbebehandling. Garvesyre kan fremtræde i forbindelse med behandlingen.
Vigtigt: Produktet må aldrig påføres vand eller en tynd sæbebehandling, idet den efterfølgende
tørring kan fremkalde revner. Produktet har brug for sæbebehandling og ikke vand. Brug aldrig brun
sæbe eller ståluld. Det er vigtigt, at træet ikke kommer til at ”sejle” i vand. Endetræ må ikke suge væske, så det må kun tørres let over.
Oliebehandlet overflade
Oliebehandling kræver kun et minimum af vedligehold og giver optimal beskyttelse. Efter at møblet
er behandlet med olie, anbefaler vi samme tidsinterval som ved sæbebehandling. Der findes mange
forskellige olier på markedet, nogle i klar form, der efterlader træet med en let rødlig/rustik overflade og med fremtrædende åretegninger. Derudover er det muligt at behandle møblet med olie, der
lysner træet og giver en mat, blød og lys farve med slørede åretegninger. Vi anbefaler, at De rådfører
Dem med personalet i butikken, hvor De har købt møblet. Husk at bortskaffe olieklude pga. risiko for
selvantændelse.
Generel information
Stil aldrig møblerne tæt op ad en radiator eller brændeovn, da dette kan få møblerne til at revne.
Vi håber, De vil få glæde af Deres nye møbel i mange år.
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