
Har du valt en massiv träskiva har du valt ett naturligt material som håller sig fint länge med rätt skötsel och  
omvårdnad. Med en lackbehandling har ytan också hög tålighet mot fläckar och kräver vanligtvis mindre skötsel och 
underhåll än t.ex. oljat och vaxat trä. Det finns olika typer av lack, förutom glansgraden kan även råvaran och  
lösningsmedlet variera, vilket avgör ytans tålighet mot tryckmärken, repor, hetta m.m. Förändringar av olika slag kan 
ske i lacken på grund av dessa orsaker – lacken kan få vita eller mörka ”ringar”, krackelera eller bli porös.  
Observera att all behandling och allt underhåll skall utföras på torra träytor.

Det massiva träet är en naturprodukt som kan påverkas negativt av fukt och starka rengöringsmedel/vätskor.  
Rengöring av ytan skall därför göras med så torra metoder som möjligt. Tänk på att alltid använda sparsamt 
med vatten då ytan rengörs och att aldrig låta vatten ligga kvar på ytan, eftersom det leder till att träet sväller 
och i värsta fall även spricker. Ytan rengörs lämpligen genom dammtorkning med en lätt fuktad trasa och  
eftertorkas därefter med torr trasa. För borttagning av fläckar i samband med rengöringen, kan ett milt  
rengöringsmedel användas, t.ex. ett milt allrengörings- eller handdiskmedel. Torka sedan av ytan med en torr 
trasa. Thinner, rengöringsmedel med slipande effekt eller andra alkaliska/aggressiva rengöringsmedel skall  
aldrig användas, eftersom dessa kan komma att skada den massiva ytan. Undvik även att använda microfiber-
dukar på den massiva ytan, eftersom dessa kan repa känsliga lackbehandlade ytor. 

Vätska som inte torkas upp omgående kan orsaka missfärgningar. Detta gäller även heta föremål som kommer 
i direkt kontakt med ytan. Vita lacker kan vara speciellt känsliga för färgämnen i livsmedel, var därför noga med 
att torka av ytan fort vid spill. En lackad yta är alltid ömtålig för vassa föremål som kan orsaka repor och jack.

För att fräscha upp ytan kan en passande möbelpolish användas (t.ex. Baolin Polish). Detta rengör ytan och ger 
den ett yngre och jämnare utseende där repor och smuts lättare löses upp. Vid skador så som repor, slag- 
märken och värmeskador på en lackbehandlad massivyta krävs dock renovering av fackman.

MASSIVTRÄ – lackbehandlat

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.
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KONTAKT

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

TIPS

- Använd alltid så torra metoder som möjligt för att 
rengöra en lackbehandlad massiv träyta. En lätt  
fuktad trasa och milt rengöringsmedel är ofta  
tillräckligt vid smuts- och fläckborttagning.

- Skydda alltid ytan mot väta samt mot heta och  
vassa föremål då dessa skadar ytan.

- Tänk på att vita lacker kan vara speciellt känsliga för

färgämnen i livsmedel, var därför noga med att torka 
av ytan fort vid spill.

- Ämnen i lackskiktet hos klarlackerade ytor är  
känsliga mot plast. Placera därför aldrig exempelvis 
en plastduk utan textilklädd baksida på en klarlackad 
träyta, eftersom plasten kan häfta fast i lackskiktet 
och skada ytan.


