
SKÖTSELRÅD - ELMA

GRATTIS TILL DIN NYA MÖBEL 
Du har just köpt en möbel i oljad ekfanér och nedan följer information och råd som gör att du kan 
ha glädje av din nya möbel länge. 
 
Möbeln du har köpt är avsedd för inomhusbruk och tillverkad i ekfanér, ett vackert och levande 
naturmaterial som lever med årstiderna. Detta innebär att eken rör på sig, krymper och sväller 
beroende på vilken årstid det är och vilken luftfuktighet som råder. Under vintermånaderna är 
det som är torrast hos oss i Norden vilket också återspeglar sig på eken som också då är som 
torrast och därmed minst. 
 
När tillverkning sker är fuktigheten i träråvaran 6-8% och det kallas då för att vara ”möbeltorrt” 
och färdigt för att tillverkas till produkter. Så fort materialet kommer ut i friska luften börjat träet 
att andas och anpassa sin fuktighet till omgivningen och årets alla månader. Tunna sprickor kan 
uppstå till följd av olika yttre omständigheter vilket är helt normalt. För att minimera risken att 
sprickor uppstår är det viktigt att innemiljön håller en så jämn temperatur och luftfuktighet som 
möjligt. 
 
Ekfanér kan läggas på olika sätt, just på denna produkt är fanéret lagt i en ”levande” läggning 
för att komma så nära ett massivt utseende som möjligt. Detta innebär att utseendet kommer 
att variera från en produkt till en annan, detsamma gäller färgen på den färdiga produkten. Ju 
mörkare ytbehandling desto större kan variationen i färg upplevas, detta är inget fel utan det 
speglar endast det naturliga i materialet.
 
 
Montering
Hantera möbeln varsamt. Montera på en ren och mjuk yta, t ex på en matta. Lyft möbeln i de 
bärande delarna så att den inte skadas. Undvik att knuffa möbeln eller lyfta den i toppskiva, 
dörrar eller lådor, då det finns risk att möbeln skadas. För att skydda golv mot repor och skador, 
rekommenderar vi alltid att möbeltassar/golvskydd sätts på möbeln. Placera inte möbeln i direkt 
anslutning till/eller för nära en värmekälla. 
 
Skötselråd
Håll möbeln ren genom att torka av med en väl urvriden mjuk trasa med enbart vatten eller en 
mild tvållösning. Eftertorka alltid med en torr trasa. Alla typer av vätskor skall omedelbart torkas 
bort. Använd inte starka kemikalier, alkohol eller slipande rengöringsmedel för att rengöra ytan. 
Efter ett tags användning av möbeln kan beslag och/eller skruvar justeras. 
 
Oljebehandlade ytor 
Oljebehandlade ytor skall, vid behov/om ytan känns torr, behandlas med en möbelolja utan 
färgpigment innan den används och sedan regelbundet 2-3 gånger per år. Detta gäller speciellt 
bordets toppskiva för att bibehålla motståndskraft mot fläckar och repor. Innan inoljning 
av möbeln skall ytan rengöras för att få bort smuts och fett. Om man önskar förbättra och 
förstärka pigmentet i ytbehandlingen finns en speciell olja för det. Hör med butiken vad de 
rekommenderar. 
 
Tänk på 
Olja inte på ytor som kommer i direktkontakt med material såsom textilier eller tapeter med 
tanke på risk för fläckar. Lägg inte dukar på bordsskivan och ställ inte den inoljade möbeln direkt 
på mattan innan möbeln har torkat. Information om inoljning finns på förpackningen.
Viktigt är att använda de skötselprodukter som rekommenderas i butik.


