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VEJLEDNING OLIE- OG LAKBEHANDLING
TRÆET:
Træ er et levende materiale, og det vil til stadighed arbejde, udvide og ændre sig som følge af årstidernes og omgivelsernes temperatursvingninger og ændringer i luftfugtighed.
De forskellige træsorter har hver deres særpræg og udseende. Uanset træsorten anbefaler vi, at ubehandlet træ altid behandles for at undgå udtørring af træet f.eks. med olie,
lak, sæbe eller voksbehandling. ATBO tilbyder olie og lakbehandling. Hvis træet udtørrer,
kan det revne i stavene og suge væske og andet til sig. Derfor skal den oliebehandlede
overflade vedligeholdes. Lakeret træ kræver ingen vedligeholdelse.
Nedenstående fremgangsmåde vil udfylde træets porer, så der opnås en overflade, der er
glat og rimelig smudsafvisende i forhold til ubehandlet træ.
PÅFØRING MAT LAK, GLANS 20:
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Træet slibes på alle flader med sandpapir i korn 150 - 240.
Træet tørres ren for støv med en hårdt opvredet klud. Du kan også bruge en støvsuger.
Lakken røres grundigt før brug samt under behandling.
Påfør lakken med en pensel eller en lakrulle med træets åreretning.
Lad træet tørre i 6-8 timer.
Slib alle flader med sandpapir i korn 150 – 240.
Påfør igen lakken på alle flader.
Lad træet tørre i 24 timer.
For at få en glat overflade poleres med et stykke almindeligt papir.
Reolen er nu klar til brug.
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PÅFØRING KLAR OLIE:
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Træet slibes på alle flader i åreretningen med sandpapir i korn 150 - 240.
Træet tørres ren for støv med en hårdt opvredet klud. Du kan også bruge en støvsuger.
Olien røres grundigt før brug samt under behandling.
Påfør olien med en klud eller svamp.
Lad træet tørre i 16-18 timer.
Slib alle flader med sandpapir i korn 150 – 240.
Påfør igen olien på alle flader. Efter 20 minutter tørres alt overskydende olie af.
Lad træet tørre i 24 timer.
For at få en glat overflade poleres med et stykke almindeligt papir.
Reolen er nu klar til brug.

PÅFØRING HVID OLIE:
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Træet slibes på alle flader i åreretningen med sandpapir i korn 150 - 240.
Træet tørres ren for støv med en hårdt opvredet klud. Du kan også bruge en støvsuger.
Olien røres grundigt før brug samt under behandling.
Påfør olien med en klud eller svamp. Efter 20 minutter tørres alt overskydende olie af.
Lad træet tørre i 16-18 timer.
Slib alle flader med sandpapir i korn 150 – 240.
Påfør igen olien på alle flader. Efter 20 minutter tørres alt overskydende olie af.
Lad træet tørre i 24 timer.
For at få en glat overflade poleres med et stykke almindeligt papir.
Reolen er nu klar til brug.
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OLIETYPE:
Vi kan anbefale Junckers Rustikolie. Reolen kan fra produktionen bestilles behandlet med
denne olie, som findes i både hvid og klar. Junckers Rustikolie kan købes/bestilles hos møbelhandleren. Der findes andre olietyper i handelen til træ. Bruges disse, følg da brugsanvisningen på emballagen. Vi anbefaler hærdende olie.

VEDLIGEHOLDELSE
DAGLIG RENGØRING:
Eventuelle pletter fjernes med en klud opvredet i varmt vand. Svære pletter fjernes med
sulfo, eventuelt slibes med sandpapir. Efter slibning kan der forekomme farveforskel i træet. Dette forsvinder dog hurtigt efter ny oliebehandling og lyspåvirkning.

VEDLIGEHOLDELSE MED OLIE:
Oliebehandlingen gentages efter behov.
HVIS SKADEN ER SKET
OLIEBEHANDLEDE OVERFLADER:
Meget vanskelige fedt-/oliepletter kan fjernes med mineralsk terpentin, og oliebehandling skal herefter gentages. Kuglepen eller tusch kan fjernes med en blød klud fugtet med
sprit. Mørke pletter af f.eks. aviser eller skosværte kan fjernes med viskelæder eller evt.
fint sandpapir. Dybe mærker eller ridser kræver slibning med sandpapir. Brandmærker
skal slibes væk. Det er vigtigt at slibe på et større område, så man undgår en fordybning i
pladen.

LAKEREDE OVERFLADER:
Opstår der pletter på lakerede overflader skyldes det ofte, at lakken er slidt og dermed
porøs. Dette kræver en nedslibning med efterfølgende omlakering.
Vi håber, at denne vejledning hjælper til nemt at behandle dine nye reoler, men har du
brug for yderligere assistance, er du altid velkommen til at kontakte ATBO på 3315 6601
eller kundeservice@atbo.dk.

