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klarskov 
Træ - bøg og birk   
Træets karakter - og forskellige overfladebehandlinger 

Naturprodukt 
Træ er et smukt naturprodukt, der har variationer i farve og 
struktur alt efter sort og voksested, samt behandling af træ-
et efterfølgende. Der kan derfor forekomme variantioner og 
knaster i træet fra levering til levering.

Bøg
Hos klarskov A/S anvender vi formspænd finér og massiv 
bøg til vores møbler. Møblerne behandles med forskellige 
overfladebehandlinger som olie og lak. 

Birk
Hos klarskov A/S anvender vi birk til vores inventar, 
somhar en overflade af hvidpigmenteret lak.

Træ er et levende materiale 
Træet påvirkes af luftfugtigheden, og det bevirker at pro-
dukterne står og arbejder ved at udvide og trække sig  
sammen. For at modvirke udsving og dermed skævhed i 
bordpladen, har vi ved de massive bordplader monteret en 
sarg under disse.

Ændringer  
Træmøbler vil med årene skifte farve, som følge af slitage 
og lysetes påvirkning.

Varme og vand   
Træmøbler udtørrer hurtigere ved direkte strålevarme fra 
radiatorer, som ligeledes kan misfarve træet. Træmøbler 
ødelægges, hvis vand og væsker får lov at trænge ned i 
træet, og indendørs træmøbler kan ikke tåle at anvendes 
som udendørsmøbler.

Valg af overfladebehandling 
For at få størst glæde af klarskov A/S møbler, er det vigtigt 
at vælge den rette overfladebehandling i forhold til hvordan 
møblerne skal anvendes.

Lak - karakter
Lak har en hård overflade der lukker for træets overflade, 
og dermed kan overfladen kan afvaskes med almindelige 
rengøringsmidler. 
Ved slag og ridsler forbliver disse i træet, da træet ikke har 
mulighed for at arbejde selv, og dermed udbedre skaderne. 
Lak kan få ridser, hvor fugt kan trænge ned. Det giver på 
sigt lidt mørke aftegninger som kan fjernes ved at slibe 
bordet og give det et nyt lag lak. 
Udseendet på møblerne er en blank overflade.

Olie - karakter
Olie mætter træets overflade, og bevirker at fedt og snavs 
ikke trænger ned i træet. Træets overflade lukkes ikke inde 
og skal derfor afvaskes med en opløsning af sæbespåner, 
der giver bordet en beskyttende hinde.
For at bevare den flotte overflade, er det vigtigt at bordet er 
mættet med olie. Hvis bordet får ridsler og buler kan disse 
slibes ned med fint sandpapir og oliebehandles igen.
Udseendet på møblerne er en mat overflade, og man kan 
mærke træets karakter ved berøring.
 
Sæbebehandlet - karakter
Sæbebehandling er den mildeste og sarteste måde at be-
handle et træmøbel, der kræver løbende sæbebehandling 
for at snavs og fedt kan afvises.
Udseendet på møblerne er en mat overflade, og man kan 
mærke træets karakter ved berøring.
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