PLEJEVEJLEDNING

02

PLEJEVEJLEDNING

INDHOLDSFORTEGNELSE
03

Om træbordplader

06

River Washed

04

Rengøring

06

Natursæbe/Natursæbe hvid

04

Overfladebehandling

07

Lak

05

Olie og polering

07

Reklamation

Har du valgt et af vore produkter i FSC ® -certificeret træ, er du med til at sikre en positiv, økologisk og bæredygtig miljøbalance. Certificeringen indebærer bl.a. at der plantes minimum et nyt
træ, for hvert træ der fældes. I SPEKVA er vi yderst miljøbevidste og derfor er vores bordplader
udelukkende behandlet med en olie, uden nogen form for giftige hærdemidler. Vores olier
indeholder ikke nogen giftige tungmetaller, parabener, phtalater eller andre skadelige stoffer.
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OM TRÆBORDPLADER
SÅDAN UNDGÅR DU MISFARVNING OG REVNER I BORDPLADEN
✚

Brug bordskånere til varme gryder og køkkenapparater.

✚

Beskyt altid bordpladen mod fugtige og farvede genstande.

✚

Brug altid skærebræt.

Fritliggende bordplader bør også vedligeholdes på undersiden – se plejerådene på SPEKVA.dk
Du kan finde vores videoguides til vedligehold på youtube.com/SPEKVA. SPEKVAs olier og andre plejeprodukter kan købes hos din lokale SPEKVA-forhandler og online på spekva-shop.dk

FARVERNE MODNES
I løbet af den første tid, vil nye bordplader af massivtræ modne, og overfladen vil blive mere
ensartet. Farvemodningen afhænger af træsort, behandlingen af overfladen og hvor meget
lys pladen udsættes for. I begyndelsen virker nogle træplader meget spraglede, med lyse og
mørke stave imellem hinanden. Andre træplader synes meget lysere, end de plader man har
set i køkkenudstillingerne. Nogle virker så »friske« i farven, at man kan være i tvivl om, hvorvidt
man har fået det rigtige produkt. Dette gælder specielt træsorterne Iroko, Wengé og Kirsebær.
Hvor længe træet er om at færdigmodne, kan variere fra seks måneder til flere år, men processen påvirkes af mængden af sollys, daglig brug og vedligehold (oliering / sæbebehandling).
På grund af de nævnte variabler, vil der ofte være forskel på farvenuancerne mellem første
levering og en eventuel efterlevering. Forskellen vil dog udligne sig over tid.
Eksempel på farvemodning

01

01 Wengé – nyproduceret. 02 Wengé – efter 9 måneder.

02

04
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RENGØRING
Vi anbefaler at benytte milde rengøringsmidler og hårdt opvredne klude (undgå at bruge microfiberklude) til den daglige rengøring.
Skrappe og koncentrerede rengøringsmidler og brun sæbe kan skade træet.
Spildte væsker skal straks tørres op for at undgå misfarvning.

OVERFLADEBEHANDLING
Bordpladen er behandlet med linolie eller luxusolie fra fabrikken.
SORT / MOCCA
Sorte og moccafarvede bordplader er behandlet med farvet spritbejdse og here fter farvet
luxusolie. De skal vedligeholdes med plejeolie neutral. De kan dog ved behov opfriskes med
farvet olie. Bejdsen er en overfladebehandling. Den tåler ikke slibning. Til disse plader medfølger 1 lille flaske bejdse til reparation af ridser og småskrammer. Husk at afslutte reparationen
med en oliering ca. 24 timer efter bordpladen har fået bejdse.
FØRSTE DAG
Det er yderst vigtigt, at bordpladerne bliver mættet med den
medfølgende plejeolie allerede fra første dag.
Gnub aldrig på en plet. Tør ikke i cirkler – friktion kan gøre voksen blød
og forårsage »pletter«. Tør altid bordet af i træets længderetning.
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OLIE OG POLERING
SPEK VA PLEJEOLIE – NEUTRAL / HVID / GRÅ / VINTAGE
Din bordplade bør behandles første gang lige efter montering. I den første måned skal den
have yderligere 2-3 behandlinge r. Derefter skal den behandles ca. 2-3 gange om året eller ved
behov. Brug en fnugfri klud til at fordele olien på bordpladen i et tyndt lag.
Følg træets længderetning og vær omh yggelig med fordelingen af pigmenterne ved hvid, grå
og vintage olie. Husk at ryste flasken før brug. Er der overskydende olie, skal den fordeles, hvor
træet suger mere. Du får det bedste resultat ved at slibe let i den våde olie med sandpapir korn
240 eller en slibesvamp.
OVERSK YDENDE OLIE
Tør straks alt overskydende olie af med en fnugfri klud, og lad bordpladen stå uberørt i 24 timer.
SLIBNING – SANDPAPIR
Minimer eller fjern ridser, hakker og andre mindre skader med sandpapiret.
SANDPAPIR, KORN 180

Bruges til at slibe småskader væk.

SANDPAPIR, KORN 240

Bruges til efterslibning før behandling eller ved slibning i olie.

Ved slibning fjerner du overfladebehandlingen. Derfor er det vigtigt, at du
giver pladen en ny beskyttende overflade og fortsætter med polering.
Pudseklodsen har velcrobånd, så du kan skifte mellem værktøjerne.
POLERINGSPUDER
Brug en fnugfri klud at påføre og fordele olie/sæbe. Brug den hvide poleringspude til efterslibning. Ved at polere i den hærdede voksoverflade opnår du en glat og fin overflade.
Giv din bordplade – især enderne – en behandling, når den har behov for det. Du kan teste
behovet med nogle vanddråber. Hvis dråberne trækker ned i træet, har det behov for pleje.
Lægger vandet sig i perler ovenpå bordpladen, er pladen mættet.
HVID / GRÅ / VINTAGE

Straks. Lad bordpladen stå uberørt i 24 timer.

SORT / MOCCA

Straks. Lad bordpladen stå uberørt i 24 timer.

VIGTIGT Denne plejeprocedure gælder IKKE ved RIVER WASHED. Se næste side.
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RIVER WASHED
River Washed-bordplader får deres flotte rustikke udtryk, når det bløde i træet blæses væk.
Bordpladen rengøres med en blød børste. Genstridige pletter fjernes med en hårdere børste
(evt. skurebørste). Husk at efterbehandle med olie. Brug en pensel til at påføre olien og pas på,
at du ikke efterlader meget olie i bordpladens fordybninger.
Pladen må aldrig slibes, og overskydende olie fjernes straks.

NATURSÆBE / NATURSÆBE HVID
Sæbebehandlede bordplader i massivtræ er forbehandlede med sæbe-opløsning på vores fabrik. Hvis din bordplade er behandlet med natursæbe, vil den med tiden blive lidt mørkere og
mere gylden. Er den behandlet med natursæbe hvid, vil den forblive lys. Bordpladen efterbehandles med den natursæbe, den er behandlet med fra fabrikken. Det er meget vigtigt, at bordpladen bliver mættet rigtigt efter monteringen. I løbet af den første måned skal bordpladen
have 2-3 behandlinger. Herefter skal den behandles 2-3 gange om året eller hvis bordpladens
overflade virker uens eller plettet. Husk, at enderne på bordpladen kræver ekstra vedligehold.
BLANDING AF VAND OG SÆBE
Ryst flasken før brug. Natursæbe blandes med vand i forholdet 1:20.
Natursæbe hvid blandes med vand i forholdet 1:10.
Vær omhyggelig med fordelingen af pigmenterne, når du påfører blandingen.
Påfør blandingen i et tyndt lag med poleringspuden, en svamp eller pensel. Vent 15 minutter
mens sæben trækker ned i træet. Fordel overskydende sæbe hen til de områder, der suger
sæben bedst. Tør overskydende sæbe af med en fnugfri klud. Overfladen skal være helt fri
for sæbe. Hvis bordpladen virker ru, når du har tørret den af, anbefaler vi en let slibning med
poleringspuden i træets længderetning.
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LAK
De lakerede massivtræsbordplader er behandlet på både over- og underside. Først efter 8-10
dage er bordpladen færdig med at hærde. Du bør derfor passe ekstra godt på pladen, mens
den er ny. Til gengæld har du ingen efterbehandling på en lakeret bordplade.
Vi anbefaler, at du bruger et mildt rengøringsmiddel og en hårdt opvreden klud til den daglige
rengøring. Tør spildte væsker op med det samme. Fjern våde klude og service fra bordpladen,
så du undgår at skade den. Brug ikke skuresvamp, skrappe rengøringsmidler, koncentrerede
sæber eller brun sæbe. De kan skade den lakerede overflade. Lakerede overflader må ikke
udsættes for direkte varme.
Det er en større opgave og kræver en erfaren fagperson
at reparere en lakeret bordplade.

REKLAMATION
For at sætte en tyk streg under vores enestående kvalitet, får du på SPEKVAs egne
produkter hele 30 års garanti mod fejl og forandringer, der ikke skyldes træets naturlige »liv«. Du kan læse de detaljerede garantibestemmelser på spekva.dk. Vi gør
opmærksom på, at garantien bortfalder, hvis du ikke følger vores vedligeholdelsesog montagevejledninger. Følges disse, får du til gengæld en bordplade, som er let
at vedligeholde, og du vil kunne glæde dig over træets smukke struktur og gode
egenskaber i mange år fremover.
Eventuelle reklamationer skal ske til din SPEKVA-forhandler.
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