
 
Skötselråd 

 
Oljad/obehandlad ek 
 
Ek är ett hårt och slitstarkt träslag. Det har traditionellt använts för skeppsbygge, men är 
nu ett material för möbeltillverkning.  
För att behålla träets kvalitet och naturliga utseende bör möbeln oljas in både på under- 
och ovansidan. Detta förhindrar uttorkning, vilket i sin tur kan leda till sprickbildning. 
Vaxolja kan användas på både obehandlad och tidigare oljad yta. Den ger inte bara ett 
skydd motuttorkning och sprickbildning, utan även ett unikt skydd mot fläckar från 
vätskor och spill. 
För bästa resultat bör oljan arbetas in i träet med slipsvamp. Läs instruktionerna på 
flaskan nogrant. 
Vid skador på möbeln, som exempelvis hack och repor, finns produkter i 
Leather Master Scandinavias sortiment för att åtgärda det. Fråga i din butik. 
 
 

Högblanka möbelytor  
 
Det är just nu mycket populärt med blanka möbelytor, gärna i svart, vitt eller rött. Dessa 
ytor är dock mycket känsliga för fläckar. High Gloss Polish avlägsnar och förhindrar 
uppkomsten av fingeravtryck och fläckar på högblanka ytor.  
 
Anvisning:  
Spraya ut High Gloss Polish jämnt över ytan. Använd en mjuk luddfri trasa för att polera 
fram en blank yta.  
High Gloss Polish tar även bort ytliga märken som inte skadat lacken. Behandlingen ger 
en blank yta som också motverkar effekten av fingeravtryck.  
Ingen efterbehandlig är nödvändig. 
 

 
 
 
 
 



Trämöbler 
 
Naturen har skapat en mängd olika träslag som är lämpliga till möbler. Dessa kan också 
ytbehandlas på massor av olika sätt. Beroende av vilket träslag och ytbehandling din 
möbel är tillverkad med skall du sköta om den på olika sätt. 
 
Vitbetsat trä 
För att behålla och i vissa fall förstärka den ljusa tonen på en vitbetsad träyta använder 
man White Wood Protector. Den ger ett effektivt skydd mot fläckar från vätskor och 
spill. En behandling med White Wood Protector ger ett långvarigt resultat, och behöver 
inte göras om mer än max 1-2 gånger per år. 
 
Oljat trä 
För att behålla träets kvalitet och naturliga utseende bör möbeln oljas in med Vaxolja. 
Vaxoljan kan användas på både obehandlad och tidigare oljad yta. Den ger ett effektivt 
skydd mot fläckar från väskor och spill. Rekommenderad användning är ungefär 2-3 
gånger per år eller vid behov. 
 
Vaxat trä 
Vax är en gammal metod att behandla trä på. Vaxade träytor ger ett visst skydd mot spill 
men framför allt ett vackert djup i ytan och en naturlig känsla. Black Bison Antikvax är 
lätt att applicera och ger en vacker och tålig yta. Rekomederad användning vid behov. 
 
Lackat trä 
Lackade träytor är betydligt tåligare mot spill än vad oljade, såpade och vaxade ytor är. 
Men medtiden behöver även den lackade ytan fräschas upp. Möbelpolishen polerar man 
in med en mjuktrasa, repor i lacken poleras bort på ett enkelt och smidigt sätt, smuts 
löses upp och fastnar i trasan. 
 
Det är viktigt att bruksanvisning/skötselråden följs för att garantin skall gälla! 

 
Har ni några frågor eller funderingar kring skötseln av er möbel kontakta oss 
gärna så ska vi se om vi kan hjälpa er. 
 
Öhmans Möbler 
Wedavägen 18 
 
08-55060315 
 
ohmansmobler@hotmail.com   
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