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Sandberg & Son står för varaktig kvalitet och hållbarhet. Att tiden 
sätter sina spår på produkter och material är dock oundvikligt och 
helt naturligt. Men med rätt underhåll och skötsel kan du förlänga 
livslängden avsevärt och skapa bästa förutsättningar för lång  
hållbarhet och prestanda. För att du skall få glädje av din produkt 
under lång tid framöver, rekommenderar vi därför att du alltid 
följer skötselråden. Är du osäker på handlaget – tveka inte att 
fråga.
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Mässings- och kopparprodukter kan med rätt skötsel hålla i flera generationer och blir bara vackrare med 
åren. Med tiden påverkas dock materialet av luft, vilket gör att det mer eller mindre ärgar och mörknar efter 
hand. Detta är en process som skyddar metallen och förlänger dess livslängd. 

All obehandlad mässing och koppar åldras och oxideringsprocessen som sker när materialen reagerar 
med luft ger ytan en vacker patina. Huruvida man önskar putsa sina mässings- och kopparprodukter 
eller ej är en smaksak, oputsad kommer metallen att bli mörkare med tiden och det kan även uppstå 
fläckar från fukt eller fingeravtryck. Om man önskar behålla den högglansiga ytan måste materialet 
putsas regelbundet, förslagsvis med ett skonsamt putsmedel som inte innehåller slipmedel, till  
exempel Glanol.

Glanol appliceras med en torr trasa på ytan. Vid hårt smutsad yta med mycket fläckar kan man låta 
medlet verka lite innan man börjar putsa. Fortsätt sedan med putsningen tills medlet är helt borta och 
ytan är fin och blank igen.

KONTAKT

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Förgylld mässing – Torka av ytan med en torr trasa, vid behov kan ytan putsas med bilvax för att öka  
glansen ytterligare, till exempel Turtle vax.

Försilvrad mässing – Ytan kan med fördel putsas med silverputsduk. Vid eventuella större, envisare fläckar 
kan ytan putsas med ett skonsamt putsmedel, till exempel Glanol Ultra Soft.

Borstad mässing – Borstad mässing är svårt att putsa utan att ytan blir flammig, här fungerar det bättre 
med ett vattenlösligt putsmedel som sedan sköljs av. Viktigt är att man är väldigt noga med att sedan torka 
ytan, för att förhindra att nya fläckar uppstår. Vi rekommenderar putsmedlet Bistro.

Etsad mässing – Traditionella putsmedel fastnar lätt i de små hålen som finns i ytan, därav fungerar vatten-
lösliga putsmedel bättre för etsad mässing. Torka mycket noggrant. Vi rekommenderar putsmedlet Bistro.

Polerad/blank mässing – Putsas lämpligen med ett milt metallputsmedel med lätt slipeffekt. Tänk på att 
välja ett ej vattenlösligt putsmedel, eftersom vatten kan lämna fläckar på ytan. Vi rekommenderar Skultuna 
putsmedel.


