VEDLIKEHOLDSANVISNINGER – FURU - MMCITÉ
Furu er en lys, myk, hvit eller blekgul tresort. Den krymper eller sveller ikke, og dette er
perfekte egenskaper for utebruk. Leveres med lameller av furu med maksimalt 13 %
fuktighet, får som standard en overflatebehandling i to valgfrie fargetoner. Basislaget
består av et hurtigtørkende impregneringsmiddel, blant annet med soppdrepende
komponenter som beskytter treet mot råte og mot å bli blått. Andre sjikt basert på
naturlige planteoljer og voks påføres slik at treverket blir vær-, UV-, ripe- og
kjemikaliebestandig. De naturlige oljene trenger dypt ned i treverket, holder det friskt og
elastisk og hindrer uttørring. Treverket kan puste, og fuktigheten reguleres. Siste
overflatebehandling foretas med to valgfrie fargetoner, pinje (gulaktig) og teakfarget
(mørkebrun)

Garanti og vedlikehold
Det er 60 måneders garanti på lameller laget av furu, og denne omfatter råte, vridning,
sprekkdannelse i de enkelte lamellene og sopp. Ved å kontrollere overflaten regelmessig
kan du hindre permanent skade. Et viktig vilkår er en rask behandling en gang i året
(mmcité anbefaler behandling før sesongen begynner). Hvis overflaten har mekaniske
skader, må den straks repareres med smergelpapir (kornstørrelse 120) og påføring av to
lag ADLER utendørsvoks i en gitt fargetone. Dette vil hindre skade på hele lamellen.
Merk:
For å bevare furumaterialets estetikk og bruksegenskaper er det helt nødvendig å følge
anvisningene for å hindre at produktet brytes ned – det anbefalte vedlikeholdet bør gis
med mellomrom på 6 måneder som nevnt over.
. Hold møblene rene med lunkent såpevann.
. Kontroller tre- og stålelementene med jevne mellomrom.
. Tilbehøret som binder sammen tre- og stålelementene, er laget av rustfritt stål av typen
AISI 304. Det sammenbindende tilbehøret må kontrolleres en gang hver sjette måned for
å se etter løse skruer. De må strammes slik at produktet ikke forringes eller stjeles.
. Hvis det oppdages skader, må de repareres i samsvar med produsentens anbefalinger.
Det er strengt forbudt å bruke kjemiske løsemidler (trikloretylen, aceton, bensin osv.) på
tre- og metallelementene.
. Hvis du er usikker på hvilket rengjøringsmiddel du skal bruke, kan du spørre en
fagperson i en fargehandel.
. Hvis anvisningene som gis, ikke følges, kan ikke mmcité ta ansvar for eventuelle skader.

Vedlikeholdsanvisninger
Hvis en overflatebehandling må foretas, er det viktig at forarbeidet utføres korrekt.
Fuktigheten i treverket skal ikke overstige 16 %, og lufttemperaturen må ikke komme
under +5 °C. Den relative luftfuktigheten skal ikke være over 70 %.
Fremgangsmåte ved reparasjoner – skadd treverk:
1. Rengjør overflaten med vann og et skånsomt rengjøringsmiddel.
2. Slip overflaten med smergelpapir P120-150
3. Påfør impregneringsvæske med svamp eller klut. La det hele tørke i ca. 4 timer.
4. Påfør avsluttende behandling i 2 lag med svamp eller klut (tidsintervall som spesifisert
av produsenten).
Årlig vedlikehold – fremgangsmåte for behandling av treverket:
Når vedlikeholdssjiktet skal påføres, anbefales det å bruke et sett med vedlikeholds utstyr
fra mmcité (dette består av rengjøringsmiddel, middel til avsluttende behandling og klut).
Påføring:
1. Sprøyt lamellene med rengjøringsmiddelet fra utstyrssettet.
2. Skyll overflaten med varmt vann etter 10 minutter for å fjerne alt smuss.
3. Påfør det avsluttende middelet på de helt tørre lamellene.
4. Poler dem etter 10 minutter med kluten.
Fremgangsmåten kan gjentas for å forsterke effekten.

