Oljad Ek/Furu
Lång livslängd - vårda på bästa sätt
Allt trä utomhus utsätts för stora fuktvariationer av väder och vind. I regn och luft finns smutspartiklar som sliter
och bildar beläggning på möblerna. Ställ möblerna skyddat från nederbörd när de inte används under sommaren.
Om ni inte kan skydda möblerna från regn, luta dem så att vatten rinner av. På detta sätt förlänger ni
livslängden på era möbler. Både Ek och Furu grånar och mörknar naturligt med tiden, hur fort beror på vilken
miljö möblerna står i. Småsprickor kan uppkomma naturligt med tiden.
Nedan finner ni råd på underhåll av era möbler.
Trädelar
Rengör!
Möblerna är ytbehandlade med en vattenburen olja från fabrik. Behovet av underhåll varierar beroende på hur
utsatt möbeln är för sol, regn, nedfall och mekanisk nötning.
Tvätta av möblerna regelbundet, fläckar som uppstår bör åtgärdas omgående för bästa resultat.
När möblerna tvättas, använd kraftig svamp (tex Scotch-Brite grön), såpa och vatten. Skölj med vatten.
Använd aldrig högtryckstvätt vid rengöring av möblerna, då riskerar man skada träfibrerna.
Smuts kan dra till sig mögel. Om möblerna blivit angripna av alger/svartmögel kan de behöva behandlas
med mögeltvätt eller liknande för att få bort och bleka missfärgningen. Skölj väl.
Svarta prickar på ovansidan kan också uppkomma. De kommer från luftföroreningar och följer
med nederbörden. Beroende på lokala förutsättningar sker detta olika fort. För att undvika detta måste man
rengöra regelbundet.
Olja in!
Trädelarna behöver oljas regelbundet för att behålla sin formstabilitet och undvika sprickbildning.
En god regel är olja möblerna 2-3 gånger per år. Beroende på väder och vind.
Oljas bör de göras så snart vattenavvisningen avtar. Testa genom att hälla vatten på träytan, om vattnet pärlar
sig behövs inte inoljning men om vattnet sugs in i träet är det dags för inoljning.
Tvätta möblerna före inoljning. Låt möblerna torka ordentligt (kan ta flera dagar, beroende på luftfuktighet och
temperatur). Följ instruktionen på oljeflaskan. Slipa lätt de ytor som skall inoljas och skrapa bort eventuell
gammal flagnad olja.
Applicera oljan, var noga med ändträ och skarvar. OBS! Viktigt att överflödig olja torkas av ca. 10 min efter
applicering. Följ anvisning på förpackningen.
Vinterförvaring
För att förbereda för vinterförvaring kan man olja in möblerna en tid innan man ska ställa undan dem, detta för
att oljan ska hinna torka in i träet ordentligt. Förslagsvis under augusti.
Det bästa är att vinterförvara i kallföråd; torrt, välventilerat och svalt. Alternativ förvaring är under
möbelskydd (el. presenning), skärmtak eller liknande. Används möbelskydd, tänk på att inte lägga det direkt
mot träytan utan att det ska finnas cirkulerande luft mellan möbelskydd och träyta.
Viktigt är att möblerna är rengjorda och torra när de plockas undan för vintern.
Om stolarna staplas, tänk på att skydda brädorna med mellanlägg.
Stativ
Varmförzinkade stativ ger ett långvarigt korrosionsskydd och behöver inget annat underhåll än vanlig rengöring.
Varmförzinkning ger en lätt flammig yta som kan skifta i gråton beroende av vilka egenskaper materialet har.
Färgskillnaden jämnar ut sig med tiden. Stativen går från blank till matt med tiden. Produkter av rörstål kommer
alltid vara några nyanser blankare än produkter av massivt stål, detta p.g.a. olika egenskaper i stålet.
Varmförzinkning har en ”självläkande” egenskap vid småskador.
Pulverlackerade stativ har en trestegsbehandling där underhåll endast behövs vid skada eller om färgen
nötts bort. Håll koll på skador och åtgärda. Underhåll sker genom slipning och målning med utomhuslack
avsedd för metall. Regelbunden rengöring är naturligtvis också bra. Torka av smuts med fuktig trasa.

För senaste versionen av skötselinstruktionen besök vår hemsida www.grythyttan.net
7799331

Teak – vårda på bästa sätt
Möblerna ska helst vinterförvaras i kallföråd med samma luftfuktighet som utomhus. Om man tar in möblerna i
rumsvärme så finns risk för sprickbildning p.g.a. den stora skillnaden i temperatur och fuktighet.
Packa inte in möblerna i plast eller liknande, viktigt att luften ventileras runt möbeln.
Om stolarna staplas, tänk på att skydda brädorna med mellanlägg.
Teak är ett träslag med naturligt hög oljehalt. Den levereras obehandlad och uppnår, obehandlad, med tiden
en fin grå patina. Småsprickor kan uppkomma genom åren. Dessa kommer och går beroende på luftfuktigheten.
De är dock helt utan betydelse för möblernas hållbarhet.
Teaken kan, vid de första kontakterna med regn/fukt, reagera genom så kallad ”trä/fiberresning”. Detta
åtgärdas genom lätt slipning med slippapper (kornstorlek 180-200).
Det underhåll som krävs regelbundet är rengöring. Hur mycket och hur ofta beror naturligtvis på vilken miljö
möbeln står i. Ibland kan man behöva rengöra flera gånger per säsong. Skura med mjuk borste och t.ex. såpa.
Vid behov kan ytan slipas med ett finkornigt sandpapper (kornstorlek 180-200).
Använd aldrig högtryckstvätt vid rengöring av möblerna, då riskerar man skada träfibrerna.
Själva ”gråningsprocessen” varierar i tid och under en period kan teaken upplevas som ”flammig”, detta är helt
naturligt p.g.a. den höga oljehalten i träet. Processen påskyndas genom regn (eller bevattning) och sol. Tänk på
att skydda grånade trädelar mot fettfläckar, då det grånade träet lätt upptar fett.
Vill man behålla den bruna tonen väljer man att olja teaken och då rekommenderas en teakolja. Rengör
möbeln ordentligt före inoljning. Notera att möbeln måste vara helt torr innan den oljas in. Följ instruktionen på
oljeförpackningen.
Upprepa behandlingen om teaken känns torr och ”urlakad”. Glöm inte att torka av överflödig olja.
Kvarglömd olja drar till sig smuts som i sin tur kan börja mögla.
Oljningsprocessen får man sedan upprepa vid behov, när teaken känns torr. Om man inte oljar på nytt så
grånar teaken på sikt enligt ovan. Oljning av ytskiktet förlänger inte levnadstiden på träet utan handlar endast
om utseendet.
Alla våra möbler i Teak är unika och kan, helt naturligt, variera i sin mönstring och färg. Det kan förekomma
vissa kvistformationer men det är inget som försvagar konstruktionen utan tillför karaktär.
Den Teak vi använder är naturligtvis odlad på kontrollerade plantage, vilket säkerställer ett hållbart skogsbruk
och skydd av natur och klimat.

Stativ
Varmförzinkade stativ ger ett långvarigt korrosionsskydd och behöver inget annat underhåll än vanlig rengöring.
Varmförzinkning ger en lätt flammig yta som kan skifta i gråton beroende av vilka egenskaper materialet
har. Färgskillnaden jämnar ut sig med tiden. Stativen går från blank till matt med tiden. Produkter av rörstål
kommer alltid vara några nyanser blankare än produkter av massivt stål, detta p.g.a. olika egenskaper i stålet.
Varmförzinkning har en ”självläkande” egenskap vid småskador.
Pulverlackerade stativ har en trestegsbehandling där underhåll endast behövs vid skada eller om färgen
nötts bort. Håll koll på skador och åtgärda. Underhåll sker genom slipning och målning med utomhuslack
avsedd för metall. Regelbunden rengöring är naturligtvis också bra. Torka av smuts med fuktig trasa.
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Vitlackad/Klarlackad ek
–vårda på bästa sätt
Allt trä utomhus utsätts för stora fuktvariationer av väder och vind. I regn och luft finns smutspartiklar som sliter
och bildar beläggning på möblerna. Ställ möblerna skyddat från nederbörd när de inte används under sommaren.
Om ni inte kan skydda möblerna från regn, luta dem så att vatten rinner av. På detta sätt förlänger ni livslängden
på era möbler. Om träet är obehandlat eller om färg/lack skadats tar det upp fukt vilket medför att det växelvis
sväller och krymper där följden blir sprickbildning.
Nedan finner ni råd på underhåll av era möbler.
Trädelar
Lackade ytor klarar ca. 5 säsonger utomhus, men kan naturligtvis hålla längre. Allt beror på i vilken miljö de
står (Under tak, invid skog, hav mm) och hur väl de tas om hand.
Det är viktigt att rengöra möblerna. Ju oftare man rengör desto längre håller lacken.
Har det regnat mycket, torka gärna av möblerna, vatten som ligger onödigt länge på ytan sliter på lacken.
Kontrollera regelbundet lacken så att den inte har skadats eller nötts bort. Om skada uppkommit, slipa ytan
ren med sandpapper och pensla på ny lack avsedd för utomhusbruk (typ båtlack/fönsterfärg).
Vid köp av möbelgrupp (vitlackerad) finns bättringsstift bifogat bordet. Detta kan användas för småskador
under den första tiden. Vår vita kulör har färgnummer NCS 0502Y.
Använd aldrig högtryckstvätt vid rengöring av möblerna, då riskerar man skada ytskiktet.
Vinterförvaring
Tvätta av möblerna inför vintern. Låt dem torka ordentligt.
Kontrollera eventuella lackskador, åtgärda vid behov.
Om stolarna staplas, tänk på att skydda brädorna med mellanlägg.
Det bästa är att vinterförvara i kallföråd; torrt, välventilerat och svalt. Alternativ förvaring är under möbelskydd
(el. presenning), skärmtak eller liknande. Används möbelskydd, tänk på att inte lägga det direkt mot
träytan utan att det ska finnas cirkulerande luft mellan möbelskydd och träyta.
Stativ
Varmförzinkade stativ ger ett långvarigt korrosionsskydd och behöver inget annat underhåll än vanlig rengöring.
Varmförzinkning ger en lätt flammig yta som kan skifta i gråton beroende av vilka egenskaper materialet har.
Färgskillnaden jämnar ut sig med tiden. Stativen går från blank till matt med tiden. Produkter av rörstål kommer
alltid vara några nyanser blankare än produkter av massivt stål, detta p.g.a. olika egenskaper i stålet.
Varmförzinkning har en ”självläkande” egenskap vid småskador.
Pulverlackerade stativ har en trestegsbehandling där underhåll endast behövs vid skada eller om färgen
nötts bort. Håll koll på skador och åtgärda. Underhåll sker genom slipning och målning med utomhuslack
avsedd för metall. Regelbunden rengöring är naturligtvis också bra. Torka av smuts med fuktig trasa.

7799333

