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Rengøring af træ

mere end bare møbler...
- frihed til bevægelse

Vælg den rette rengøring til dit træmøbel

Rengøring af træ med klar olie

Daglig rengøring: Aftørring med en blød klud, hårdt
opvredet i mildt rengøringsvand (sæbespånevand). Eftertørres umiddelbart med en ren, tør klud.
Grundig rengøring: Oliebehandlede overflader rengøres
i dybden ved at skure med en nylonslibesvamp dyppet i
Rustikolie - vælg en type for lyse træsorter. - Husk straks
at aftørre overskydende olie væk med en tør klud, for at
undgå et skjoldet udseende.

Rengøring af sæbebehandede træ

Daglig rengøring: Opløsning af 1 del sæbespåner til 4
dele vand. Dette giver en robust og behagelig overflade,
som lader træets smukke udseende fremtræde.

General rengøring af træ - bøg og birk

Vælg det mest skånsomme og neutrale rengøringsmiddel i
den daglige rengøring.
Vælg det korrekte rengøringsmiddel til de forskellige typer
af overfladebehandlinger.
Brug en hårdt opvreden klud i mild rengøringsvand og tør
overfladen grundigt efter, så den ikke efterlades fugtig.
Brug aldrig rengøringsmidler med indhold af salmiak, clor
eller brun sæbe da disse stoffer har en ætsende virkning.
Undgå opløsningsmidler som acetone, alkohol, terpentin,
cellulosefortynder mv. da disse angriber al overfladebehandling.
Pletter fjernes forsigtigt og med den mest hensigtsmæssige metode, afhængig af møbeltype og møblets overfladebehandling.
Følg nøje leverandørens anbefalinger til korrekt dosering.
Vask aldrig med højere koncentration end anbefalingerne.
Efterlad ikke lakerede overflader med et fedtlag fra måltider eller hud- og solcremer.

Rengøring af hvidpigmenteret olie

Daglig rengøring: Aftørring med en blød klud, hårdt opvredet i mildt rengøringsvand (sæbespånevand). Eftertørres
med en ren, tør klud.
Grundig rengøring: Overflader med hvidpigmenteret olie
rengøres i dybden, ved at skure med en nylonslibe svamp
dyppet i hvidpigmenteret olie. - Husk straks at aftørre overskydende olie væk med en tør klud, for at undgå et skjoldet
udseende.
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Grundig rengøring: Brug en børste og noget sæbevand,
og tør efter med en ren klud. Slib let med meget fint sandpapir, hvis træet har rejst sig.

Rengøring af lakerede overflader

Brug aldrig rengøringsmidler eller redskaber med slibende
effekt som skurepulver, skuresvampe og ståluld.
Daglig rengøring: Aftørring med en blød klud hårdt
opvredet i korrekt doseret rengøringsvand. Overfladen
eftertørres umiddelbart med en ren, tør klud. Efterlad aldrig
overfladen våd eller fugtig. Rengør lakerede overflader i
løbet af dagen så at fedtlag f.eks. efter måltider fjernes.
Grundig rengøring: Brug her et specialrengøringsmiddel til lakerede overflader af bøg- og birketræ. Kontakt os
gerne for råd og vejledning.

Desinficering

Brug det korrekte desinfektionsmiddel til de forskellige
typer af overfladebehandling. Kontakt os gerne for råd og
vejledning om valg af desinfektionsmiddel.
Vælg det, overfor møbelet, mest skånsomme og neutrale
desinfektionsmiddel.
Følg nøje leverandørens anbefalinger til korrekt dosering.
Desinficér aldrig med højere koncentration end anbefalingerne.
Brug en hårdt opvredet klud og tør straks overfladen
grundligt efter med en tør klud. Efterlad aldrig overfladen
våd eller fugtig!
Brug aldrig desinfektionsmidler med indhold af propanol da
disse stoffer har en ætsende virkning.
tlf:6447 1980
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