Pleje og vedligeholdelse af møbler

Behandlings- og vedligeholdsvejledning
For at få optimal glæde af dit møbel er det vigtigt, at denne vejledning gennemlæses.
Vi gør opmærksom på, at Andersen’s produktgaranti kun er gældende, når man følger
vejledningen.
Møbler for livet
Vi har foretaget en meget grundig forarbejdning og behandling af møblet, så det er let for dig
at vedligeholde det i dagligdagen. Med alle møbler følger et start-plejesæt og en udførlig
plejeanvisning, som helt enkelt fører dig gennem processen.
Når plejesættet er opbrugt, kan supplerende plejemidler købes hos Andersen’s forhandlere.
Har du spørgsmål til vedligeholdelsen af dine Andersen møbler, er du altid velkommen til at
kontakte din forhandler, der gerne vil hjælpe dig på vej med gode råd og vejledning.
Vi henviser i øvrigt til afsnittet omkring massivt træ på bagsiden af folderen.
Hvordan holder du dit møbel flot i mange år fremover?
-

Vedligehold møblet jævnligt og efter forskrifterne i denne folder.
Eftertør altid møblet med en tør klud, når det er blevet aftørret med en fugtig klud.
Hvis det spildes væsker, skal det altid tørres op hurtigst muligt.
Hvis der bruges voksdug eller lignende, må den ikke ligge længere end 24 timer
(gælder kun møbler af massivt træ).
Brug altid skåner under varme og/eller fugtige genstande.
Brug altid fast underlag ved anvendelse af skarpe redskaber.
Beskyt overfladen mod ridser fra keramik m.m. med eksempelvis filt.
For at bevare træets farve, bør direkte sollys så vidt muligt undgås.
Anbring aldrig møblet tæt op af brændeovne, radiatorer o. lign.
Hvis uheldet alligevel er ude og skaden er sket, kontaktes forhandleren.

I behandlingsvejledningen er beskrevet pleje og vedligehold af:
-

Sæbebehandlede overflader
Oliebehandlede overflader
Wood Care behandlede overflader
Lakerede overflader
- Laminat overflader
- Linoleum overflader

Sæbebehandlede overflader
Daglig pleje: Aftørring med klud, gerne opvredet i sæbeopløsning.
HUSK: Aldrig opvaskemiddel!
Alle sæbebehandlede overflader er og skal behandles med hvide sæbespåner (med et så højt
fedtindhold som muligt).
Sæbeopløsning: 2 spsk. (1/4 dl.) hvide sæbespåner til 1 liter kogt vand.
Sæben opløses og blandingen afkøles – max. temperatur 20°C. Inden selve behandlingen
påbegyndes, omrøres blandingen grundigt. Til påføring anvendes en grydesvamp, mættet
med sæbefedt. Påfør rigelige mængder sæbefedt (mindst muligt vand), og lad trække i 3-5
min. Indtørrer sæben inden aftørring, påføres mere sæbe. Aftør derefter møblet for
overskydende sæbe.
OBS. Hæld ALDRIG sæbeopløsning direkte ud på møblet. Møblet har kun brug for sæbefedt,
ikke vand, og påføres for meget vand, kan den efterfølgende tørring fremkalde revner. Brug
aldrig ståluld eller fedtfjernende midler.
Første behandling af bordet skal ske 14 dage efter modtagelse. Derefter behandles efter
behov. Møbler, der ikke benyttes så ofte, skal også vedligeholdes jævnligt.
Hvis møblet er meget snavset, kan det rengøres med sæbeopløsning og den grove side af en
køkkensvamp, ved at skrubbe på langs med åreretningen.
Den snavsede sæbe fjernes straks, og møblet kan nu behandles som tidligere beskrevet.
Er møblet ridset, puds da først med sandpapir på langs med årene i træet. Afslut med at pudse
med pudsesvamp og giv bordet en sæbehandling. På bordplader skal bagsiden ligeledes
behandles for, at udligne de spændinger, som kan opstå i træet.
De første gange møblet behandles kan det ske, at træfibrene rejser sig, således at træet føles
ru. Puds da ganske let med pudsesvampen.
Tip: Gem sæbeopløsningen og lad svampen ligge i sæben, som opbevares i en tætsluttende
beholder. Bliver sæben for tyk, fortyndes med kogende vand.

Oliebehandlede overflader
Daglig pleje: Aftørring med fugtig klud og omgående eftertørring med tør klud.
Til vedligeholdelse af olierede overflader anbefaler vi medsendte Kunos olie nr. 244 (mørke
træsorter) eller nr. 760 (lyse træsorter). Overfladen rengøres* altid inden oliebehandlingen
påbegyndes. Anvend en hvid, fnugfri klud.
Er der ridser i overfladen puds da med sandpapir korn 240 eller vedlagte svamp, påfør møblet
lidt olie og stryg langs med årene i træet. Aftør omgående med tør klud. Påfør kluden olie og
aftør møblet, således at olien fordeles i et jævnt lag, og lad trække i 3-5 min. Herefter tørres
alt overskydende olie væk, og der eftertørres med tør klud (polér). Behandlingen gentages 23 gange årligt efter behov.
*Til rengøring af overfladen anvendes en klud, opvredet i en opløsning bestående af 1 tsk.
Trena rengøringsmiddel til 1 liter vand. Ved særlig snavsede overflader anvendes 4 tsk. Trena
til 1 liter vand. Tør altid efter med en tør klud. HUSK: Brug aldrig opvaskemiddel!
Træet skal eftertørre i 12 timer efter rengøring, inden behandlingen med olie påbegyndes.
Hæld aldrig olie direkte ud på møblet, og brug aldrig ståluld. Undgå at afvaske olierede
overflader i de 2 første uger efter levering, da den biologiske olie skal gennemhærde. Bordet
skal behandles første gang ca. 4 uger efter modtagelse.
Advarsel: Oliekluden kan selvantænde ved forkert opbevaring. Destruer oliekluden ved at
skylle den i koldt vand eller opbevar den i lufttæt metal- eller glasbeholder.

Wood Care behandlede overflader
Wood Care er den perfekte overfladebehandling til dem, der kan lide sæbebehandlede eller
hvidolierede overflader.
Wood Care er en dybdegående behandling, der er meget nem at vedligeholde.
Med Wood Care slipper man for at sæbebehandle eller oliere overfladen, i stedet anvendes
et kombineret Wood Care rengørings- og plejemiddel.
Plejemidlet rengør overfladen og efterlader samtidig en tynd slidhinde, der giver overfladen
stor modstandsdygtighed. Desuden forbliver overfladen lys og frisk.
Daglig pleje: I forbindelse med den daglige rengøring og pleje sprayes rengørings- og
plejemidlet direkte på overfladen. Derefter aftørres med en ren tør klud.
Særligt snavsede overflader: Spray Wood Care direkte på overfladen og skrub med en
skrubbesvamp på langs med træets åreretning. Tør efter med en hårdt opvredet fugtig klud.
Spray efterfølgende Wood Care på overfladen. Tør efter med en ren tør klud.
Såfremt træet har rejst sig efter endt behandling, kan man med fordel slibe møblets
overflade ganske let med en fin slibesvamp.

Lakerede overflader
Daglig pleje: Aftørring med fugtig klud og omgående eftertørring med tør klud. Ved særlig
snavsede overflader anvendes en klud, hårdt opvredet i sulfoopløsning (1 tsk. til 1 l. vand).
Tør efter med tør klud. Der findes ingen ”rigtige” vedligeholdelsesmidler til lak.
En lakering er det samme som en forsegling af en overflade således, at det bliver sværere for
væsker, snavs og lignende at trænge ned i træet. En lakeret overflade er generelt sårbar. De
små ridser, som efterhånden vil komme på lakerede overflader, kan man ikke fjerne.
Vær opmærksom på, at lakerede overflader kræver min. 4 uger for at gennemhærde, så vær
særlig forsigtig i denne periode. Selv efter overfladen er gennemhærdet er den stadig sårbar
over for varme genstande, alkohol og fugtpåvirkning, som kan efterlade hvide mærker.

Laminat overflader
Daglig pleje: Spray laminatrens direkte på overfladen, og lad virke i et par minutter. Aftør
derefter med en fugtig klud, og tør efter med en ren og tør klud.
Ved stærkt tilsmudsede overflader gentages ovenstående behandling.
Højtrykslaminat er særdeles robust og kræver ingen speciel vedligeholdelse, og er ved
almindelig brug nem at renholde. Regelmæssig rengøring med laminatrens er som regel
tilstrækkeligt til, at holde overfladen pæn og ren.
Husk:
- Laminat tåler ikke varme genstande, fx gryder/pander, fyrfadslys osv.
- Anvend et så mildt og skånsomt rengøringsmiddel som muligt.
- Anvend aldrig slibende rengøringsmidler, såsom skurepulver og ståluld.
- Voks, politur o.lign., som kan forsegle snavs, må ikke anvendes.
- Ved anvendelse af andet rengøringsmiddel end laminatrens, skal overfladen efterfølgende
afvaskes med varmt vand.

Pletfjerningstabel:
Pletter fra:
Fingeraftryk
Fedt, olie, skomærker
Sod, nikotin
Tusch, blæk
Kaffe, te, saft
Oliekridt, kuglepen
Spritpen
Lakpletter, lim
Læbestift, skocreme, voks
Neglelak
Kalkpletter
Rustpletter

Laminatrens

Sprit

X
X
X
X
X
X
X

X

X

Rense
benzin

Pletfjerningsmiddel

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

Fx efter vaser, afkalkes med 10 % eddikesyre.
Øvrige afkalkningsmidler må ikke anvendes.
Citronsyre kan anvendes til meget genstridige pletter.

NB. Laminatrens er også velegnet til rengøring af stole i kunststof, plast og flader i højglans.

Linoleum overflader
Daglig pleje: Aftørring med fugtig, fnugfri klud og evt. med et rengøringsmiddel med en
neutral pH-værdi.
Vi anbefaler, at overfladen behandles med linoleumsplejemiddel minimum et par gange om
måneden for, at overfladen forbliver modstandsdygtig. Linoleumsplejen er ideel til pleje og
desinficering.
Linoleum har en varm, let elastisk overflade, hvilket gør den behagelig at røre ved. Den matte
finish tilfører en luksuriøs elegance, og grundet den vandbaserede overflade, bibeholder
materialet sin flotte silke matte overflade.
Linoleum fremstilles af naturlige materialer: linolie, harpiks, træmel og miljøvenlige
farvepigmenter. Den naturlige karakter giver ethvert design et uforligneligt, stilrent præg, og
er samtidig et godt valg både for indeklimaet og naturen. Ligesom massivt træ patinerer
materialet smuk.
Der kan i nogle tilfælde forekomme en gullig film på linoleumsoverfladen, kaldet
tørrekammerfilm, hvilket dog forsvinder, når overfladen udsættes for lys og vil ikke komme
igen.

Generelt om massivt træ
Træ er et levende materiale, der kræver den rigtige pleje og vedligeholdelse. Al møbeltræ er
tørret ned til ca. 8% træfugtighed, hvilket svarer til en relativ luftfugtighed på 40% ved 20°C.
Træet arbejder mere eller mindre afhængigt af luftfugtigheden i omgivelserne. Det er derfor
vigtigt, at massive træmøbler står i omgivelser, hvor fugtigheden ikke svinger mere end
mellem 40-60%.
Når vinteren sætter ind, og det bliver fyrringssæson, kan luftfugtigheden falde til under 40%,
og dette kan bevirke at træet svinder en smule, men det udvider sig igen, når luftfugtigheden
stiger. Dette fremkommer pga. fordampningen, som er størst gennem endetræet. Det
kommer til udtryk ved, at eksempelvis udtræksborde kan gabe i siderne af samlingen om
vinteren, og gabe i midten af samlingen om sommeren. Under disse tørre forhold skal man
sørge for, at møbler bliver behandlet som foreskrevet med enten sæbe eller olie. Vi anbefaler
at skaffe et hygrometer til kontrol af luftfugtigheden i hjemmet.
Generelt er massivt træ et af naturens bedste materialer. Det kan tåle hårdt slid og har en
meget lang levetid. Når træet får en god overfladebehandling, bliver produktet tilmed nemt
at pleje og vedligeholde, samtidig med at det modnes langsommere og smukkere.
Træ er et naturprodukt, og derfor kan der i træstrukturen forekomme mindre knaster og
farveforskelle i det færdige produkt.
Vigtigt: Massivt træ påvirkes af direkte sollys og direkte varmepåvirkning, fx fra brændeovn.
Dette kan misfarve og udtørre træet og forårsage revner i f.eks. bordplader. Dæk aldrig
massivt træ med voksdug eller lignende i mere end max. 1 døgn.
Vedr. massive tillægsplader:
Tillægsplader i massivt træ der er bestilt sammen med bordet, er individuelt tilpasset det
pågældende bord. På efterbestilte massive tillægsplader, kan der forekomme differencer i
mål, farve og struktur. Ved brug af tillægsplader i spiseborde, skal støtteben altid benyttes.

Se produktnyheder og øvrig information på www.andersen-furniture.dk

