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Kalksten
Den sten vi använder till våra möbler kommer från södra Gotland och
kallas Hoburgssten. Kalkstenen är ca 400 miljoner år gammal, från
Silurtiden. Beroende på olika skikt i berget har stenen olika mängd
fossiler. En del ser ut som rosa/röda eller grå fläckar, mer eller mindre tydliga djur och växter, en del har kristalliserats och har silvrig
nyans. Det kan se ut som stenen har en spricka eller små porer och
det är sannolikt lera som har legat där. Det förekommer även urslag
i stenarna, fossilerna är hårdare än själva stenen och slås ibland ut
vid bearbetningen (slipningen). Det går inte att beställa stenar efter
önskemål om utseende. Det är en naturprodukt och varje sten är unik.
Till skötsel av kalksten rekommenderar vi vanlig gulsåpa, stenen är
grundbehandlad vid leverans. Vid normalt underhåll torkas stenen
med en lösning av 1 del såpa och 8 delar vatten. Får man en fläck
lägger man en svamp med såpalösning på den över natten (upprepa om den fortfarande är kvar). Tuffare fläckar kan man ge sig
på med ett fettlösande diskmedel (ofärgat) eller kemiskt ren bensin.
Eftersom dessa avfettar behöver man såpa stenen igen och då med
lite mer koncentrerad lösning (1 del såpa till 4 delar vatten). Var inte
rädd för att skrubba en fläck med ex en nagelborste. Stenen är tåligare än man tror.
Använd aldrig salt vid fläckborttagning, det fräter sönder stenen. Den
tål heller inte sura medel som citronsyra.

Granit
Den svarta graniten är behandlad med paraffinolja. För att göra stenen motståndskraftig mot fläckar kan den strykas in med paraffinolja
vid behov.

Övrigt underhåll
Lammskinn går bra att dammsuga och vädra. Vätska som spills sugs
upp med en trasa eller hushållspapper. Ibland kan kladdiga fläckar
gå lättare att få bort om man först låter de torka och sedan kammar
bort smutsen. Lammskinn som är nedsuttet kan kammas och spayas
lätt med vatten så reser sig lockarna igen.
Ullen är naturligt smutsavvisande. Skulle en fläck uppstå rekommenderar vi ullschampo eller galltvål blandat med vatten till fläckborttagningen. Dutta på lösningen på fläcken (undvik att gnugga) och sug
upp vätskan med en trasa. Upprepa tills fläcken är borta.
Galltvål rekommenderas även till fläckborttagning på möbler klädda
med ulltyg. Gör på samma vis som med lammskinnet.

Lite kunskap om trä

Olja

Trä är ett fantastiskt material; förnyelsebart, vackert och levande.
Våra möbler är tillverkade av massivt trä med naturliga ytbehandlingar. Träet rör sig med årstiderna – krymper då luften är torr och
sväller när det är fuktigt. Detta kan märkas tex genom att lådor
glider lättare under vinterhalvåret och springan mellan ett par luckor
kan bli smalare under sommaren. Våra möbler är byggda för att
följa träets cykliska rörelser. Däremot bör inte möbler av massivt trä
placeras intill element då de kan torka ut träet för snabbt och göra
att det spricker.

Vi använder som standard en hårdvaxoljeblandning som grund och
sedan en linoljebaserad olja till toppskiktet på eken. Till björken använder vi en hårdvaxoljeblandning med vitt pigment. Din möbel är
alltid ytbehandlad när den kommer till dig så att du kan börja använda den direkt. Dock kan ta ett par veckor innan oljan har härdat
fullt ut varför man ska vara extra varsam med ytan den första tiden.
Låt aldrig fuktiga föremål eller vätskor ligga kvar då det kan leda till
att fuktfläckar uppstår.

Trä måste skötas. Mer i början och mindre med åren. När möbeln
är nyslipad och nyoljad är den sammetslen, men med tiden blir den
strävare. Detta beror på att fibrerna i träet reser sig då träet tar åt sig
av ny fukt. Ekmöbler i synnerhet bör slipas med fint slippapper ett par
gånger efter leverans och sedan oljas in. Efter detta blir ytan len igen
och inoljning behöver inte ske speciellt ofta.
Mindre slagmärken kan ibland kan avlägsnas med en fuktad trasa
och ett strykjärn. Placera den fuktade trasan på slagmärket och värm
försiktigt på hög värme med strykjärnet. Träet sväller till och gropen/
slagmärket fylls ut igen. Slipa till ytan och stryk på lite olja. En möbel i
massivt trä kan alltid slipas om vid behov. Olja sedan in den igen och
möbeln är som när den lämnade snickeriet.
Genom att använda glidlister i bok som är ett ”fetare” träslag löper
lådor lättare. Skulle lådorna gå trögt detta till trots kan ett vanligt
stearinljus strykas på glidytorna. Och så går lådan lätt igen!

Bordsytor behöver efterbehandlas under de första månaderna,
övriga möbler när ytan börjar se torr ut (en eller ett par gånger om
året, beroende på användning/slitage).
Den medföljande oljan är en underhållsprodukt som påföres tunnt i
träets fiberriktning och arbetas in tills det blir kladdfritt. För att få högre
finish eller ta bort fläckar används ett fint sandpapper innan behandlingen. Detta gäller speciellt ny ek då den har tendens till en viss fiberresning. För mycket olja ger en blank yta som inte torkar.
Till underhåll av våra möbler rekommenderar vi varmpressad linolja till
eken och till vitoljade möbler OSMO Underhållsvax. Båda dessa produkter går att hitta i färghandeln men går också att köpa via G.A.D.
Om möbeln ska renoveras och slipas ner kraftigt ska en annan hårdvaxolja användas som grund. Kontakta oss för mer information.
OBS! Trasor som använts till linolja ska brännas eller blötläggas efter
användning då de kan självantända (kan även förvaras i plåt- eller
glasburk med lock). Använd ej aggressiva rengöringsmedel till dina
möbler, det torkar ut träet. Vanlig gulsåpa är att föredra i stället.

Såpade möbler

Målade möbler

Såpabehandling på trä innebär att ytan skyddas genom att den mättas. Bordsytor som används mycket såsom matbord bör alltid torkas
och rengöras med såpa, gärna någon gång i veckan den första tiden.
Det är bra att vara medveten om att en såpad möbel är känsligare
för fläckar och kräver mer underhåll än en oljad möbel.

Farrow & Ball
Färgen från Farrow&Ball håller samma höga kvalitet som våra möbler och har sedan 1940-talet utvecklats och renodlats till att bli en av
de mest miljövänliga alternativen på marknaden. Färgen är vattenbaserad med moderna egenskaper så som snabb torktid och låga
emissionsvärden. Färgen har ca 30% mer pigment än ”vanlig” färg
vilket ger ett fantastiskt djup och fin lyster. Glansvärdet är 20%.
Detta är en helt täckande färg. Vi använder den på mindre ytor så
som luckor, lådfronter och underreden.

Vid underhåll används en blandning av ca ½ msk tvålflingor till ½ liter ljummet vatten, vispa och rör runt tills flingorna löst upp sig och
blandningen känns lite seg och simmig. Använd en svamp eller trasa,
stryk på i träets fiberriktning och låt torka. Slipa lätt med fint sandpapper (400) om ytan känns sträv (fiberresning).
Såpalösning som blir över går bra att spara i burk med lock.

