
Textilene – Syntetiskt tyg, tillverkat av PVC-behandlad polyester. Tåligt, vatten-
resistent material som motstår mögel, smuts och slitage bra.  
UV-behandlat för att motverka solens blekning.

Stål – Formbart material som används i en del stolar och bord. Förbehandlas 
med avfettning och fosfatering innan det pulverlackeras för att ge en mot-
ståndskraftig yta mot rost. Eventuella skador i lacken måste behandlas för  
att förhindra rostbildning.

Aluminium – Underhållsfritt, lätt material som används i bord och stolar.  
Kan ej rosta men pulverlackeras för att ge en snygg ytfinish. 

Skötselråd
•	 Textilene	–	Spola/torka	av	en	gång	i	månaden.	Om	väven	blir	extra	smut-
	 sig	av	t	ex	pollen	eller	jord,	borsta	bort	lös	smuts	direkt	och	spola	rent	 
 med trädgårdsslangen. Använd en mjuk borste och milt rengöringsmedel,  
	 t	ex	såpa	och	vatten.

•	 Lackerat	stål	–	Tvättas	rent	med	milt	rengöringsmedel	några	gånger	per	 
	 år.	Om	ramen	börjat	rosta,	borsta	med	stålborste,	skrapa	och	måla	sedan 
 med rostskyddsfärg.

•	 Aluminium	–	Tvätta	rent	ramen	med	ett	milt	rengöringsmedel	några	gånger 
 per år. Färgförbättra vid behov.

•	 Ställ	in	möblerna	under	tak	när	de	inte	används	under	sommaren.	 
	 Använd	gärna	möbelskydd	som	skydd	mot	regn	och	smuts.	Om	möblerna	 
 står oskyddade, luta de så att vattnet lätt rinner av och torka när det slutat  
 regna.

•	 Vinterförvara	möblerna	under	tak	i	ett	svalt,	mörkt	utrymme,	t	ex	ett	kall- 
 garage eller källare. Gärna under ett möbelskydd.

•	 Tvätta	alltid	av	möblerna	innan	vinterförvaring	för	att	förhindra	påväxt	 
 av mögel och alger.

 Mer information om skötselråd följer med i förpackningen och finns på www.rusta.se.

Textilene – Syntetisk sto, laget av PVC-behandlet polyester. Slitesterk, vannav-
visendemateriale som står imot mugg, smuss og slitasje bra. UV-behandlet for 
å hindre solbleking.

Stål – Formbart materiale som brukes i en del stoler og bord. Forbehandlet 
med avfettingog fosfatering før det pulverlakkeres for å gi en en overflate som 
er motstandsdyktig motrust. Eventuelle skader i lakken må behandles for å 
hindre rustdannelse.

Aluminium – Vedlikeholdsfritt, lett materiale som brukes i bord og stoler.  
Kan ikke ruste,men pulverlakkeres for å gi en pen finish. 

Vedlikeholdsråd

•	 Textilene	–	Spyl/vask	en	gang	i	måneden.	Hvis	overflaten	blir	ekstra	skitten,	 
 for eksempel av pollen eller jord, fjern løst smuss med en gang og skyll med 
 hage- slangen. Bruk en myk børste og mildt rengjøringsmiddel, for eksem 
 pel såpe og vann.

•	 Lakkert	stål	–	Vaskes rent med mildt rengjøringsmiddel et par ganger i året.  
	 Hvis	rammen	begynner	å	ruste	kan	du	skrubbe	med	en	stålbørste,	skrape	 
 og male med rusthemmende maling.

•	 Aluminium	–	Vaskes rent med mildt rengjøringsmiddel et par ganger i året.  
	 Hvis	rammen	begynner	å	ruste	kan	du	skrubbe	med	en	stålbørste,	skrape	 
 og male med rusthemmende maling.

•	 Sett møblene under tak når de ikke er i bruk i løpet av sommeren. Bruk  
	 overtrekk	for	å	beskytte	mot	regn	og	smuss.	Hvis	møblene	er	ubeskyttet,	 
 plasser de på skrå slik at vannet renner lett av og tørk av når det har sluttet 
 å regne.

•	 Vinterlagre møblene under tak på et kjølig og mørkt sted, for eksempel i en  
 garasje eller kjeller. Gjerne under et overtrekk.

•	 Vask	av	møblene	før	vinterlagring	for	å	hindre	vekst	av	alger	og	mugg.

	 Mer	informasjon	om	vedlikehold	finnes	i	forpakningen	og	på	www.rusta.com/no.
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