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Laminerade ytor

Allmänt
Inredningarna synliga delar består till stor del av 
laminerade enheter. Högtryckslaminat är tåligt 
och kräver ingen speciell skötsel. 
Vid  fläckborttagning når man bästa resultat ge-
nom att följa nedanstående rekommendationer.

Borttagning av smuts
Torka av laminatet med fuktig trasa. Vatten 
med såpa, tvål eller vanligt syntetiskt 
rengöringsmedel löser vanligt förekommande
smutsfläckar. Speciellt svår nedsmutsning 
kräver behandling med koncentrerat rengöring-
smedel.

Borttagning av limfläckar
Utspillt lim på den dekorativa ytan tas bort 
med ljummet vatten, tillsatt med ca 10% eta-
nol. Uthärdande urealim är svåra att avlägsna. 
Pensling med utspädd saltsyralösning kan 
ibland ge bra resultat, eventuellt kombinerat 
med försiktig skrapning med träkniv eller 
liknande. Ta kontakt med limfabriken för vidare
upplysning om borttagning av limfläckar.

Borttagning av fläckar från färg, pennor etc.
Här används organiskt lösningsmedel t ex. 
T-sprit, bensin, aceton eller liknande. Ta bort 
resterna av det organiska lösningsmedlet
med vatten och vanligt rengöringsmedel. Tänk 
på att många lösningsmedel är miljö och häl-
sofarliga. Använd små mängder, vädra orden-
tligt och undervik öppen eld i samband med 
rengöring.

Använd aldrig stålull
Stålull, Scotchbrite® och liknande får inte an-
vändas eftersom det lätt ger blanka fläckar på 
de ytor som rengjorts. Undvik också rengöring-
smedel som innehåller skurmedel. Nitrocellu-
losaförtunning ska inte heller användas efter 
som den kan ge strimmor i laminatet.

Lackerade ytor, fanér och massivt 
trä

Lackerade ytor rengörs fördelaktigast med 
endast fuktig trasa. Använd inte skurpulver eller 
liknande preparat som innehåller slipmedel eller 
andra repande partiklar. 
Thinner får inte användas. Möbler av fanér 
påverkas hela tiden av luftens fuktighet. Torr 
luft får träet att torka och krympa ihop. Hög 
luftfuktighet får träet att svälla och växa i volym. 
Dessa växlingar skapar spänningar i materialet 
som kan leda till att fanér/ massivt trä spricker 
och slår sig. 

Ställ därför inte möbler direkt i anslutning till 
värmekälla, t ex. bord över ett element. 
Ställ inte heller möbeln utomhus. 
Kraftiga fuktighetsomslag ökar omedelbart 
risken för skador.

Oljade ytor i massivt trä

Allmänt
Bordsskivor av denna typ innehåller normalt en 
fuktighet som varierar mellan 7 och 9 %. Skivan 
påverkas av rumstemperatur och luftfuktighet 
som avviker från normala förhållanden genom 
att det kan slå sig något. Genom att följa nedan-
stående råd och anvisningar kan detta motver-
kas optimalt.

Förvaring
Skivorna skall förvaras under normala tempera-
tur- och fuktighetsbetingelser. 
Undvik att placera skivorna mot varma element 
eller kalla golv.

Montage
Skivorna är tillverkade av ett naturligt material 
som beroende på värme, kyla och luftfuktighet 
kan röra sig. För att möjliggöra detta används 
frigående hål i bordets stativ.
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Anoljning
För att undvika problem i form av sprickor samt 
för att hålla den ömtåliga ytan ren och fräsch 
måste skivan regelbundet efterbehandlas och 
underhållas.
Använd aldrig en anoljad skiva förrän ett dygn 
efter sista anoljning. Dagligt underhåll bör ske 
med så torr städmetod som möjligt. Skivan får 
aldrig utsättas för spill av kaffe, vin, vatten
och andra vätskor. Om så sker ska skivan 
omgående torkas torr och ren för att bibehålla 
ytans finish. Fläckar som eventuellt uppkommer 
kan dock slipas bort, varefter ytan oljas igen.
Rekomenderad olja: 50 % kokt linolja samt 50 % 
balsamterpentin. 
Efter anoljning dränks använda trasor/ svampar 
i vatten på grund av risk för självantändning.

Böjda skivor
Om skivan böjer sig eller visar tendenser att 
vilja spricka beror detta på att fuktbalansen än-
drats eller att skivornas rörlighet begränsats på 
något sätt. Kontrollera därför omgående infäst-
ning och placering.

Allmänna råd för metal

Torka bara av ytan med en mjuk trasa som är 
fuktad i såpvatten. För hårt smutsad eller fläck-
ad metall, krom eller stål, använd en trasa fuk-
tad i ren alkohol. Använd aldrig lösningsmedel 
på lackerad eller ytbehandlad metall.

Epoxy

Efter installation/montage av bänkskivor och 
vaskar ska dessa torkas med #0000 stålull eller 
Scotchbrite® (grå) tillsammans med Simple 
Green®. Använd inte stålull eller Scotchbrite® 
direkt på bänkskivorna och vaskarna då dessa
riskerar att skadas om inte olja används sam-
tidigt. Samma procedur gäller vid allmän städ-
ning.

Förebyggande underhåll
Vaxa aldrig bänkskivorna eller vaskarna. Avlägs-
na/torka av allt som tappas/spills direkt på 
ytan. Polera bänkskivorna och vaskarna regel-
bundet enligt ovan.
Även om epoxy är resistent mot de flesta kemi-
kalier så är materialet känsligt mot temperatur-
chocker, och garantierna gäller inte om skada 
uppkommit genom att bänkskivorna eller vas-
karna utsatts för flytande kväve.

Polypropylen

Regelbunden avtorkning med rengöringsmedel, 
såpa eller tvålflingor och en grov tvättsvamp är 
vanligtvis det enda som behövs. Milt slipande 
rengöringsmedel kan användas vid mindre re-
por. Polypropylen-ytan ar särskilt känslig för
organiska lösningsmedel, varför dessa bör tor-
kas bort omedelbart.

Underhåll

Våra möbler har inget underhållsbehov. 
Viktigt är dock att de står uppställda i en torr 
inomhusmiljö

Vid skador på din möbel

Om något mot förmodan skulle gå sönder på 
din möbel är du välkommen att ringa till ditt när-
maste Lundqvist-kontor. Vi har servicetekniker 
runt om i hela landet som kan hjälpa dig. 

Återvinning och destruktion

Möbeln är i huvudsak en träprodukt. Återvinning 
sker genom demontering av gångjärn, handtag, 
lådgejdrar och eventuella möbelben och 
bordunderrede. Skåpstomme och bordskivor 
sorteras som träavfall, beslag, ben och 
bordunderrede som metallavfall och hjulsats 
som plastavfall
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