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Skötsel och användaranvisning av ytbehandlade ytor. 
 
Lackerade ytor. 
 
Observera: 
Lackerade träytor är fullt uthärdade ca 4 veckor efter leverans.  
 
Datorer och annan utrustning med gummifötter kan under uthärdningstiden reagera med 
lackytan och kan då ge bestående märken, därför skall utrustning under denna tid förses 
med filttassar, eller bordsytan skyddas på annat sätt. 
 
Placera aldrig varma och/eller fuktiga föremål direkt på bordsytor. 
 
Fuktiga utsidor på glas, flaskor eller dylikt med vatten, alkohol eller annat, skall inte 
kvarlämnas direkt på bordsytan.  
 
Lackerade träytor, aluminiumdetaljer samt lackerade ståldetaljer rengörs med väl urvriden 
vattenfuktad trasa. 
Vid svårare nedsmutsning kan ett milt rengöringsmedel (utan ammoniak och/eller slipmedel) 
användas. Rengöringsmedlet skall vara utspätt enligt tillverkarens rekommendationer. 
Efter avtorkning med fuktig trasa skall ytor torrtorkas med mjuk torkduk/trasa som inte avger 
repor. 
 
Gjutjärn. 
Gjutjärn avtorkas med torr trasa. Vid svårare nedsmutsning kan fot avtorkas med en mycket 
väl urvriden vattenfuktad trasa på de områden det gäller. Vid kraftig tillförsel av fukt kan 
gjutjärnet rosta. Var mycket försiktig vid rengörning av gjutjärn. 
 
Använd aldrig lösningsmedel, syror, alkalier eller andra skarpa rengöringsmedel.  
Använd aldrig stålull, tvålull eller andra mekaniska rengöringshjälpmedel.  
Ovanstående ger bestående skador. 
 
Såpade ytor. 
Ytor som behandlats med såpa, måste ständigt påföras ny behandling. 
Vid dagligt bruk skall ytor såpas på nytt minst en gång var 14:e dag eller vid behov. 
Ytor rengöres med en väl urvriden torkduk eller torrtorkas. 
 
Spill av matrester eller drycker borttages omedelbart för att eliminera fläckar/missfärgningar. 
Fuktiga utsidor på glas, flaskor eller dylikt med vatten, alkohol eller annat, skall inte 
kvarlämnas direkt på bordsytan. 
 
Ytor som efter en tid känns sträva kan slipas med fint sandpapper. Korn 220-240. 
Slipning måste ske i träets fiberriktning! Ej tvärs fiberrikningen, detta ger fula tvärrepor. 
Efter slipning avtorkas ytor med väl urvriden torkduk. 
Ny såpning rekommenderas direkt efter slipning. 
 
 
 


