
Ta vare på ditt nye møbel
BRUKSANVISNING PÅ VEDLIKEHOLD AV OLJEDE  
MØBLER
Hvert møbel er unikt, og er et resultat av godt håndverk. Møblet 
er satt sammen av førsteklasses materialer med spennende 
struktur! Eik er blant de beste materialene for møbler på grunn 
av struktur, hardhet og patina.

FOR AT MØBLET SKAL BEVARES MÅ DET  
VEDLIKEHOLDES – LES DETTE NØYE!
Oljede overflater krever vedlikehold. Det er viktig at overflate-
ne aldri tørker ut, da kan treverket sprekke. Uten vedlikehold 
er overflaten ikke tilstrekkelig beskyttet. Hvis flatene er riktig 
behandlet med olje, tåler den søl fra for eksempel rødvin, vann 
eller annet.

Husk at tre er et ”levende” materiale og kan bevege seg i 
forhold til endringer i luftfuktighet og temperatur. Dette er ikke 
en mangel ved møbelet, men en naturlig reaksjon på et levende 
materiale og kan ikke regnes som fabrikasjonsfeil eller rekla-
masjonsgrunn. Dette er rett og slett treets egenskap. Oljebe-
handling og lakk fukter treet og minsker risikoen for at de små 
sprekkene skal dannes. En oljet overflate er ”åpen” så treverket 
får puste. Møbler i treverk kan sprekke selv om man har oljet 
etter forskriftene. Platen kan også ”slå” seg litt.

Alle møblene som blir levert oljet, må etterbehandles (oljes 
på nytt) etter kort tids bruk. De 3 første månedene bør ditt nye 
møbel fra Brubakken Home oljes et par ganger for å mette 
møbelet grundig. Dette gjentas etter behov, en til to ganger i 
året. Bordplater er ofte mer utsatt for slitasje enn for eksempel 
bordben/understell. Undersiden av bordplaten må også oljes én 
gang i året for å hindre uttørring på undersiden, som igjen kan 
føre til at platen sprekker.

BEHANDLING
Flatene må være rengjort og tørre før behandlingen. Ren- 
gjøring av oljede møbler bør gjøres med plantebasert såpe eller 
bare vann. Fukt en klut og vask over, la det aldri ligge vann på 
flatene. Vent til overflaten er tørr før du oljer.

Ved påføring av olje, les nøye bruksanvisning på boksen. Der-
som treverket reiser seg litt ved behandlingen, puss lett over i 
treets lengderetning med fint sandpapir. Rengjør flaten, la det 
tørke og påfør deretter olje igjen.

Herdetiden på olje kan være inntil 2 uker – det vil si før det  
er bestandig mot vann og annet.

UTSTYR FOR BEHANDLING
• Ren klut og plantesåpevann eller lunket vann
• En fille i bomull til å olje med, som ikke loer
• Et rent håndkle til å tørke av overskytende olje
• Olje 
• Om nødvendig sandpapir min 180 papir

Advarsel! Grunnet stor selvantenningsfare, må alle filler som 
har blitt brukt til oljebehandlig, brennes eller skylles grundig i 
vann.

BRUKSANVISNING PÅ VEDLIKEHOLD AV BEISEDE  
MØBLER
Når Brubakken Home leverer et beiset møbel, er beisen enten 
forseglet med olje eller lakk. En oljet forsegling gir et levende 
uttrykk i treverket, men det må vedlikeholdes og passes på 
slik at treverket hele tiden er godt mettet med olje. Søl vil ikke 
trekke inn i treverket, men legge seg som dråper på overflaten 
som lett tørkes vekk.

Dersom den beisede overflaten er forseglet med lakk, skal det 
adskillig mere til for å få flekker i overflaten, men hakk og sår 
kan oppstå. Disse småskadene kan repareres med beis i samme 
farge. I de fleste tilfeller kan du reparere dette med bare ved å 
behandle selve ripen. I verste fall, ved dypgående merker, må 
overflaten slipes ned og til slutt beises og lakkes på nytt.

Dersom hele overflaten skal beises på nytt, påføres beis med 
kost eller svamp i jevne strøk langs hele flaten, slik at overfla-
ten blir godt mettet. Forsegl deretter med olje eller lakk. Store 
overflater får det beste resultatet med profesjonell lakksprøy-
ting. Det samme gjelder for lakkbehandlingen på overflaten.

Advarsel! Grunnet stor selvantenningsfare, må alle filler som 
har blitt brukt til beis- og lakkbehandking, brennes eller skylles 
grundig i vann.

Vi anbefaler bruk av bordskånere, filt- 
puter, bordbrikker samt brikker under 
kopper og glass på alle bordplater.

BRUBAKKEN HOME AS - www.brubakkenhome.no 

https://brubakkenhome.no/

