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Vedlikehold av tremøbler
TREMØBLER
Tre er et naturprodukt som arbeider hele tiden, også etter bearbeiding. Det betyr at møbelet reagerer på
forskjellig vær. Det kan oppstå revner (vindriper) og skjevheter, som oppstår i forbindelse med spenninger i
treet. Det er derfor viktig at du strammer skruer o.l. med jevne mellomrom. Bare i ekstreme tilfeller, der
møbelet ikke er brukbart som følge av dette, må det betraktes som en reklamasjon. De defekte delene kan da
skiftes ut vederlagsfritt.
Behovet for vedlikehold varierer kraftig basert på hvor utsatt treet er for sol, vann og mekanisk slitasje. En god
regel er å se over overflatene minst 2 ganger per år og utføre nødvendig vedlikehold ved behov.
Vær ekstra oppmerksom på horisontelle overflater der muggsopp kan forekomme relativt raskt. Muggsopp
trives godt hvor fuktforholdet på overflaten er gunstig. Selv ved fint vær kan luftfuktigheten være relativt høy
og forårsake soppvekst. Muggsoppen skader ikke treet i seg selv, men den kan indirekte åpne for andre
tre-ødeleggende sopper da den bidrar til å holde på fukten på overflaten over lang tid.

Vedlikehold av ubehandlet tre:
1. Vask overflaten med et mildt rengjøringsmiddel. Dersom møblene har blitt utsatt for muggsopp
kan behandling med klorin være eneste måten å få bort og bleke misfargingen. Lag en sterk
flytende kloroppløsning. Vask de angrepne stedene med kloroppløsningen og skyll grundig med
vann.
2. Skyll godt.
3. La treet tørke.

Vedlikehold av oljet tre:
1. Vask overflaten med et mildt rengjøringsmiddel. Dersom møblene har blitt utsatt for muggsopp
kan behandling med klorin være eneste måten å få bort og bleke misfargingen. Lag en sterk
flytende kloroppløsning. Vask de angrepne stedene med kloroppløsningen og skyll grundig med
vann.
2. Skyll godt.
3. La treet tørke.
4. Skrap bort sprukken og flaknende olje.
5. Slip bort grånende tre.
6. Slip lett på de inntakte overflatene som skal oljes inn.
7. Behandles 1-3 ganger med tilstrekkelig treolje. Følg anvisningen på emballasjen.
8. Avhengig av alder og tilstand behøves ulikt forarbeid. Snakk med en lokal faghandel ved tvil.

