
 

 

 

 

 

Plejevejledning 

Massiv eg 
 

For vedligeholdelse af dette produkt anbefales det at man følger denne vejled-

ning for at opretholde bedst mulige standard..  

 

Vi anbefaler  desuden at man plejer varen før brug, da dette vil sikre en bedre 

holdbarhed.  

 

 

 



 

 

 

Generelt 

Produkterne kommer i træ, hvor hver eneste vare kan have sit eget mønster i 

form af åretegninger, knaster og etc..  

 

Fugt og sollys 

Træ og direkte sollys er ikke en god kombination, og derfor frarådes for meget 

sollys. Bordpladen kan udvide sig, hvis der er meget lys og fugtighed, og træk-

ker sig mere sammen om vinteren. Fugt er træets værste fjende. Det anbefales 

at placere produktet i et rum med 18-21 grader og en luftfugtighed på 45-55 

%.   

 

Varme  genstande 

Genstande der står samme sted på bordpladen over længere tid, kan også være 

med til at medføre misfarvninger, der er svære at rette op på.  

Varme genstande frarådes stærkt i direkte kontakt med bordet, da det kan 

efterlade permanente mærker og revner. 

 

Forbehandling 

Produktet er behandlet inden levering, men det anbefales at man giver det en 

behandling ved modtagelse for at sikre holdbarheden. Herefter bør pleje at 

produktet ske  og 2-3 gange årligt med træolie. Husk både underside og over-

side af produktet. 

 



 

 

 

Daglig pleje 

Daglig pleje af produktet anbefales med ren klud og oprevet vand, hvor fugten 

efterfølgende tages med en tør klud. Rengøringsmidler anbefales ikke, medmin-

dre de er 100 % neutrale.   

 

Ved småridser og mærker: 

 bordet slibes med korn 180 sandpapir, langs årene i træet. Afslut med korn 

220, og en oliebehandling efterfølgende.  

 

Ved kraftige mærker:  

 fold et viskestykke der er gennemvædet, placer spidsen af et strygejern på , få 

sekunder af gangen, puds med korn 220 og en oliebehandling efterfølgende. 

 

Ved pletter:  

Gnid forsigtigt på pletten med en blød svamp, der er vædet med trærens. Gen-

tag dette med dages mellemrum. Benyt korn 220 efterfølgende og hvis revner-

ne er dybe, benyt til sidst korn 180 og afsluttende 220 igen. Når man pudser 

med groft sandpapir (korn 180 er det vigtigt at pudse på et større område, for 

ikke at lave en fordybning i træet.  

Området der er pudset  behandles herefter med træolie.  Området kan fore-

komme en smule lysere, selv efter oliebehandling, men dette vil udligne dig 

efter noget tid.  


