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Underhållsinstruktion till oljade möbler 
Gratulerar till Er nya möbel med detaljer i massivt trä. Träets äkthet visar sig i olikartade 

skiftningar som präglas av ljusa och mörka årsringar. Ursprungsfärgen kommer att 

förändras med tiden.Färgskillnader, oregelbundheter och småsprickor kännetecknar 

äktheten av massivt trä och ligger inte till grund för reklamation. 

Möblerna är från fabrik ytbehandlade med en kvalitetsolja från Becker Acroma. Till skillnad 

från ytor behandlade med traditionella lacker, ger inte oljan ett slitskikt utan denna möbel 

kräver ett mer frekvent underhåll. 

Behovet av underhåll varierar kraftigt beroende på hur utsatta ytorna är för sol, vatten och 

mekanisk nötning. En god regel är att se över ytorna minst 2 gånger per år och sätta in 

underhållsåtgärder snarast där så bedöms nödvändigt. 

Var extra uppmärksam på horisontella ytor såsom sittyta, bordsyta, etc där angrepp av 

svartmögel kan uppträda relativt snabbt. Svartmögel trivs där fuktförhållandet på ytan är 

gynnsamt. 

Även vid vackert väder kan luftfuktigheten vara relativt hög och orsaka mögelpåväxt. 

Svartmögel förstör inte träet men kan indirekt bana väg för andra träförstörande svampar, 

då den bidrar till att behålla fukten på ytan under lång tid. När ytskiktet eller oljan blivit 

avnött friläggs träytan och grånar. Om så sker ökar hastigheten för fortsatt uttorkning och 

sprickbildning av trädetaljerna. 

 

 

Gör så här 
- Tvätta ytan med ett milt rengöringsmedel. 

- Skölj väl (obs! använd ej högtryckstvätt). 

- Låt träytan torka. 

- Skrapa bort sprucken och flagnande olja. 

- Slipa bort grånat trä. 

- Slipa lätt på de intakta ytor som skall inoljas. 

- Behandla 1-3 gånger med lämplig träolja. Följ noga anvisningarna på förpackningen. 

- Beroende av ålder och skick kan olika förarbete behövas. Tala med fackhandeln. 


