
Har du valt en massiv träskiva har du valt ett naturligt material som kräver omtanke och underhåll för att behålla sin 
skönhet under många år. En rätt skött oljad massiv träyta blir bara vackrare med åren, men den kräver regelbunden 
vård och underhåll, eftersom den till en början inte är lika tålig som en lackbehandlad yta. 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. Tänk också på att en del starka  
rengöringsmedel löser olja. Då blir ytan ljus och sträv. Behandla med olja omedelbart enligt beskrivning nedan 
och försök hitta ett rengöringsmedel som inte löser olja.

Tänk på att skydda den massiva ytan från direkt solljus eftersom det kan påverka ytans färg. På föremål som 
eventuellt är placerade på ytan varieras lämpligen placeringen, för att undvika permanenta färg- och  
ljusskillnader. Ställ heller aldrig heta föremål direkt på ytan, använd underlägg.

Vid behov, t.ex. då träet känns torrt eller då något märke uppkommit, oljas ytan med träolja. Inledningsvis  
kräver den massiva ytan inoljning mer frekvent och behandlingen höjer även ytans skydd mot smuts- och  
vätskeintrång samt sprickor. Emellertid kan den gamla oljan behöva tvättas bort innan ny olja appliceras. Till 
detta används en lämplig trärengöring. Obs! Bänkskivor som kommer i kontakt med livsmedel behandlas med ren 
paraffinolja. Vid underhåll av en sådan skiva används antingen ren paraffinolja eller någon form av matolja.

Om en obehandlad yta har skadats eller missfärgats kan du alltid slipa den, det är just det som är  
fördelen med massivträ. Efter en sådan slipning måste dock ytan ytbehandlas från grunden igen. Detta bör  
göras inom ett dygn efter slipningen och det är mycket viktigt att allt slipdamm noggrant avlägsnas innan 
behandlingen påbörjas. Lättare smuts kan även gå bort med ett radergummi. Tänk på att järn kan ge svarta 
märken på ek-skivor eftersom garvsyran i ek reagerar med järnet.

MASSIVTRÄ – oljat
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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RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

TIPS

Slagmärken kan många gånger repareras med varmt vatten, om får träet att svälla och återta sin form. Detta 
är lättast med trä som behandlats med olja och svårast med en vaxad yta, men det kan alltid vara värt ett  
försök. Reparationen utförs genom att hett vatten penslas på ytan, vilket gör att träet reser sig. Slipa sedan 
med ett fint sandpapper dagen efter. 


