
SKÖTSELRÅD

ALLMÄNT

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.

Sandberg & Son Snickeri AB

Tel.: 08-778 84 90
E-mail: info@sandbergson.se
www.sandbergson.se

Trä är ett levande material som rör sig, sväller och krymper beroende på luftfuktigheten. En ytbehandling av 
träprodukter av god kvalitet är ett bra fuktskydd som hindrar vatteninträngning. Detta gäller dock enbart då 
behandlingen är intakt och utan sprickor eller andra skador, varför regelbunden kontroll samt lämplig  
rengöring och underhåll av ytan är nödvändigt. Dagens ytbehandling sker, till fördel för den inre och yttre 
miljön, i allt större utsträckning med vattenburna färger och lacker. Detta innebär en väsentligt reducerad 
miljöbelastning utan att avkall på kvalitetsegenskaperna behöver göras. Emellertid krävs dock viss  
beaktning vad gäller dessa vattenburna produkter gällande skötsel och underhåll av ytorna. Med rätt  
skötsel och underhåll har man i många år en tålig färgyta, som bibehåller såväl kulör som glans och varken 
påverkas av ljus eller mörker.

För att uppnå maximal hårdhet och slitstyrka bör den behandlade ytan ej utsättas för hård tryck- 
belastning, kemikalier, slitage eller vassa och missfärgande föremål under de första fyra veckorna. 
Därefter kan ytan lämpligen rengöras regelbundet med ett milt rengöringsmedel (t.ex. handdisk- 
medel) och en fuktad mjuk trasa. För att inte utsätta ytorna för hårdare rengöring än nödvändigt bör 
smuts, fläckar och dylikt avlägsnas enligt instruktionerna så snart dessa uppstår. Tvätta först ytan med 
vatten och tillsatt rengöringsmedel enligt blandningsrekommendationen, skölj sedan med svamp och 
handljummet vatten.

Tänk på att aldrig använda skurpulver eller liknande preparat med slipande effekt, eftersom dessa
förstör och repar den behandlade ytan. Använd heller aldrig thinner eller T-sprit, då dessa kan lösa
upp lacken/färgen. De industriellt målade och/eller lackade ytorna kan missfärgas av starkt alkaliska
ämnen, varför de ej bör utsättas för t.ex. ammoniak eller ammoniakångor. Tänk också på att aldrig
låta vatten stå kvar på ytan, samt att alltid vara försiktig med värme tillsammans med den
behandlade ytan.

KONTAKT

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Rengör ytorna regelbundet med ett milt rengörings-
medel som ej innehåller lösningsmedel. Produkt- 
rekommendation: Euroclean Fri Ren (alt. likvärdigt 
medel i 0,5% lösning).

- Avlägsna eventuell smuts, fläckar och dylikt så fort 
dessa uppstår.

- Använd aldrig skurpulver eller annat rengöringsme-
del med slipande effekt.

- Använd aldrig thinner, T-sprit eller liknande.

- Utsätt ej ytorna för starkt alkaliska ämnen och  
undvik värme.

INDUSTRIELLT MÅLADE  
OCH LACKADE YTOR

TIPS


