
Sonderskov Furniture - Vedligeholdelse
Daglig vedligeholdelse:

• Når du til daglig vedligeholder dit bord, bør du bruge en fnugfri klud (evt. viskestykke), som du vrider op i lunken vand. 
Det er vigtig kluden ikke er drivvåd og drypper med. Tør så bordet over langs åreretningen. Til sidst tørres bordet over 
med en tør fnugfri klud, så du ikke efterlader fugt på bordet. Vi kan anbefale RMC sæbe fra Rubio Monocoat, som fås på 
spray eller koncentrat. Begge dele kan købes hos os.

Vedligeholdelse over tid anbefales hvert 6-12 måned:

1) Overfladen slibes med sandpapir korn 240, hvis det er meget medtaget anbefales det at starte med grovere korn, men 
slutte med korn 240. Man kan med fordel benytte en excentersliber. Overfladen slibes med årene på alle områder hvor 
der skal påføres olie. Slibningen fjerner mærker/ridser i bordets overflade og giver olien de bedste betingelser for at 
trænge ned i bordet.

2) Sørg for overladerne er fri for støv. Rør olien godt op, til den er flydende og ensfarvet. Påfør olien  med en svamp, pensel 
eller klud. Herefter lader du olien ligge i 20min. Poler løbende bordet op med mere olie, så det ikke har tørrer områder.

3) Tør herefter bordet af med aftørringspapir, eller fnugfri klude. Når bordet er tørret helt af for olie tager du et stykke helt 
rent aftørringspapir eller fnugfri klud og tørrer bordet af igen, det er vigtigt alt overskydende olie er tørret af. 

4) Herefter skal bordet stå og hærde i 36-48 timer inden brug.

5) Alle olieklude og genstande med olie skal afskaffes ansvarligt, da disse genstande kan selvantænde.

Du kan købe et vedligeholdelses kit hos, fra Rubio Monocoat som indeholder Sæbe, olie (2 komponent), svamp til påføring af 
olie, 1 stk. klud og brugsanvisning. Det er også denne olie møbler fra os er behandlet med.

Pris: 355,-


