
 

 

Tips & råd 

• Vid montering på vägg – skydda väggen från oljefläckar genom att sätta på filttassar på den del av 

möbeln som är monterad mot väggen. 

• Oljade trämöbler behöver oljas in regelbundet(2-3 ggr per år) för att tåla luft, vatten, smuts och för att 

förhindra uttorkning och sprickbildning i träet. 

� Kontrollera då och då så att skruvar och beslag är ordentligt åtdragna, för att säkerställa bibehållen 

stabilitet och funktion. 

� Möbeln ska skyddas ifrån varma, fuktiga och färgade föremål (Grytor, koppar, ljus och blomkrukor). 

Använd underlägg. 

� Torka upp spill från vätskor omedelbart. Extra allvarligt är det med färgade vätskor som kaffe, vin och 

te. 

� Undvik att placera din möbel för nära en värmekälla som t.ex. ett element eftersom materialet då kan 

torka och sprickor kan bildas. (min 20-30 cm ifrån) 

� Ha helst inte möbeln stående i direkt solljus. Variera gärna  placeringen av de föremål och dukar som 

eventuellt står på möbeln ifall den utsätts för direkt solljus, detta för att undvika att färgskillnader på  

möbeln uppstår.  

� Var försiktig med att placera hårda och vassa material direkt på möbelytan då repor kan uppkomma. 

� Denna typ av möbel är endast avsedd för inomhusbruk. 

Rengöring 

Vardaglig rengöring av en oljad möbel är att, vid behov, använda en lätt fuktad trasa att torka med. Om det är 

en fläck som inte vill gå bort använd då milt diskmedel utan ammoniak och polermedel. Gnugga inte utan 

badda ytan annars kan det uppstå blanka fläckar. Eftertorka gärna med en torr trasa eller mikrofiberduk. 

Rekommenderad dosering: 1 tsk handdiskmedel till 1L ljummet vatten.  

Oljebehandling 

Möbeln bör oljas in ca 2-3 ggr/år. Slipa bort gamla, eventuella smutsfläckar med sandpapper i träets 

fiberriktning före behandling. Oljan stryks på med luddfri trasa, pensel eller svamp. Ta efter ca 10 min en torr 

tygtrasa och torka bort all  överflödig olja från möbel så att möbeln inte blir ojämnt inoljad och får för mycket 

olja. Låt sedan torka minst 24 timmar innan möbeln tas i bruk. 

Varning! 
Trasor och svampar som använts för att olja in möbeln kan självantända. Dränk dem i vatten 

och slå in dem i aluminiumfolie innan de kastas. Spola inte ner dem i toaletten! 
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