
















Vedligeholdelses guide 

Træ er et naturmateriale og derfor findes der ikke to træmøbler som er helt ens - dette skyldes blandt andet åretegninger og knaster. Disse naturlige 

særpræg er ikke en fejl i træet, men blot en del af træets naturlige struktur. 

MØBLET I HJEMMET 

Efter fældning og opskæring af træet, "lever" træet stadig - hermed menes at træet stadig bliver påvirket af brug og omgivelser og små revner i 
træet kan opstå (også kaldet vindridser, disse er ubetydelige for produktets levetid). For at minimere ændringer på møblet, bør man være 
opmærksom på følgende:  

• Farveændring kan ikke undgås ved normal brug, men du kan minimere ændringen ved at beskytte træet fra direkte sollys.
Eksempelvis kan man med fordel vende møblet en gang imellem så farveændringen bliver ens over det hele.  

• Indeklimaet har også en stor betydning. I de kolde og tørre vinter måneder trækker træet sig sammen, hvor træet i den
fugtige og varme sommerperiode udvider sig. Sørg derfor for, at holde et stabilt indeklima på omkring 20 grader, en normal luftfugtighed på 
ca. 40-60 %, og undgå altid at have møblerne i uopvarmede rum. 

MØBLER MED OMTANKE  

Dit møbel har fra fabrikkens side fået en overfladebehandling, men derfor skal du stadig bruge det med omtanke. Spildes der på møblet, så bør 
pletten straks fjernes med en hårdt opvredet klud. Brug bordskåner eller glasbrikker, når noget stilles på møblet. Vær opmærksom på at møblet 
højest må være tildækket af plast eller voksdug i 12 timer af gangen, så man sikrer at træet kan ånde.  

VEDLIGEHOLDELSE AF VOKSBEHANDLET TRÆ.

Daglig rengøring – Møblet aftørres med en hårdt opvredet klud med en mild sæbeopløsning i lunkent vand.

Vedligeholdelse – Møblet har fra fabrikken fået en voksbehandling, som gør træet modstandsdygtig over for fedt og snavs. For at 
bibeholde denne modstandsdygtighed, skal man efterbehandle møblet med en Guardian møbelvoks. Kom voksen på en farveneutral 
fnugfri klud, og påfør derefter et jævnt lag voks langs træets åreretning. Lad voksen sidde i 20-30 min. hvorefter voksen gnubbes ned i 
træet langs åreretningen. Til sidst fjernes overskydende voks med en tør fnugfri klud.
Ønskes en mere skinnende overflade kan du gentage behandlingen.

Behandlingen bør ske 3 – 4 gange årligt




