VEDLIKEHOLD AV
TREMØBLER
BEHANDLING av natur- og oljet tremøbler fra MØBLER MASTER

TREMØBLER
Tre er et levende materiale, som trenger regelmessig pleie og beskyttelse for å beholde sitt
opprinnelige utseende. Det gjelder særlig hagemøbler av tre, som er særlig utsatte for vær, vind og
sol. Hagemøbler som står ute bør oljes en til to ganger i året, litt etter værforholdene der du bor.
Møblene er oljet i produksjon før de leveres, men de må etteroljes. Vi anbefaler å olje møbelene
etter det er pakket ut og før det tas i bruk. Møbelet bør etterbehandles etter behov, - en til flere
ganger i året. Spesielt bordplaten er viktig. Dette for å forhindre uttørring/ sprekker og beskytte
overflaten mot smuss, vann eller annen fuktighet. Undersiden av platen bør også oljes en gang i
året for å hindre uttørring på undersiden. Små endeved- og topplate sprekker kan forekomme
uansett vedlikehold.

Behandling av ubehandlet tre:
•
•
•

Rengjøring av oljede møbler bør gjøres med mildt rengjøringsmiddel. Ev. skader kan pusses
med pussepapir, 120 – 150 korning.
Skyll godt.
La treet tørke.

Behandling av oljet tre:
•

Flatene må være rengjorte og tørre før behandling. Rengjøring av oljede møbler bør gjøres
med mild såpe eller bare lunkent vann. Ev. skader kan pusses med pussepapir, 120 – 150
korning.

•

Vent til overflaten er tørr før du oljer.

•

Påfør oljen med ren klut som ikke loer, pensel eller rull. Påfør oljen i treverkets lengderetning
til hele overflaten er mettet med olje. Slip lett på de inntakte overatene som skal oljes inn.

•

Vent i ca 25 minutter slik at oljen får trukket inn.

•

Etter 25 min. tørkes den overflødige olje av. Poler deretter med en ren klut som ikke loer med
sirkulære bevegelser til overflaten er matt. (Blir oljen liggende til det tørker, blir flatene blanke,
og gjerne skjoldete) Se gjerne over møbelet etter ca 1 time og etterpoler om nødvendig.

•

Behandles 1-2 ganger med tilstrekkelig treolje. Følg anvisningen på emballasjen.

•

Avhengig av alder og tilstand behøves ulikt forarbeid. Snakk med en lokal faghandel ved tvil.

