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SPEKVA

Massivtræ
Først og fremmest vil vi ønske dig tillykke med
din nye bordplade fra SPEKVA.
Samtidig vil vi gerne fortælle dig om massivtræ,
og hvordan du opnår en lang og problemfri
levetid på din nye massivtræsbordplade.
Træ har gennem generationer været med til at
fylde adskillige hjem med en naturlig varme
- og nu dit!

Massivtræ er et naturprodukt, og træet vil med
tiden ændre farve og struktur. Bordplader udsat
for sollys vil hurtigere skifte udseende, hvor især
de lyse træsorter vil blive mørkere og de mørke
træsorter lysere. Bemærk at enkelte træsorter
kan smitte af på tøjet, indtil de er mættede af
olie.
I overfladen vil der desuden kunne ses nogle
“ridser/revner”, som er naturlige forekomster,
og som evt. kan forsegles med voks.

Når man har valgt ægte massivtræ, er det
vigtigt, at man accepterer de særpræg, som
træsorten besidder, og som sætter sine spor i
det færdigforarbejdede produkt. Disse særpræg
er, til forskel fra kunstige materialer, netop det,
som er charmen og kendetegnet for ægte massivtræ fra naturen, og som i sidste ende er det,
der gør det enkelte produkt unikt.
Træ kan afhængig af træsort være præget af
knaster, kisel, svindrevner, vindridser, farvenuancer eller åretegninger, som ikke er fejl ved
træet, men naturlige aftegninger og særpræg
af grenes forankringer i træstammen, og de
forhold træet har vokset i.
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Da træ er et “levende” produkt og arbejder i
overensstemmelse med graden af fugtighed,
er det vigtigt, at den relative luftfugtighed i
rummet er ca. 50 %, hvilket er normalt i et lokale
med 20° C.
Årsagen til dette er træets svind og udvidel
se, når det henholdsvis afgiver og optager
fugtighed. Fugtindholdet vil variere med
årstiderne også indendørs. Såfremt massiv
træsbordplader udsættes for en konstant høj
fugtighed, vil disse ofte blive krumme, samt
arbejde mere end de normale 3-5 mm ved 60
cm dybde.

SPEKVA

Generelt
Husholdningsudstyr såsom kaffemaskiner, der
afgiver varme, må ikke placeres direkte på massivtræsbordpladen. Den varmeafgivende kilde
placeres derimod på et varmeafvisende underlag, så misfarvning og revnedannelse undgås.

Beskyt altid bordpladen med bordskånere
mod varme, fugtige eller farvede genstande,
f.eks. gryder, vaser og urtepotter. Brug altid
skærefast underlag ved anvendelse af skarpe
redskaber.

Ved kogeplader, vaske og over ovne, opvaskeog vaskemaskiner sker en hurtigere tørring af
træet grundet varmepåvirkning, hvorfor der
skal foretages en hyppigere vedligeholdelse for
at undgå udtørring, misfarvning og revnedannelse.

Er bordpladen fritstående uden skab under,
anbefaler vi vedligeholdelse på begge sider af
bordpladen.

Pleje af bordplader
For at opnå den mest optimale pleje af din
bordplade, er det vigtigt at bruge det rigtige
værktøj.

Plejesættet sikrer, at din bordplade får en
beskyttende og glat overflade, samt giver dig
mulighed for at reparere småskader.

SPEKVA har samlet de forskellige poleringspuder og slibepapir i et plejesæt, der kan give
din olie- og sæbebehandlede bordplade den
optimale vedligeholdelse.

Se på efterfølgende sider, hvilken pleje netop
din bordplade kræver.
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Plejesæt
Vores pudseklods er fleksibel med velcrobånd,
så der kan skiftes mellem værktøjerne.
Slibepapiret
Ved forekomster af ridser, hakker og andre
mindre skader er det muligt at minimere og helt
fjerne dem ved hjælp af slibepapir.
- Slibepapir, korn 180:
Bruges til at nedslibe i området med småskader.
- Slibepapir, korn 240:
Bruges til efterslibning før overfladebehandling
eller ved slibning i olie.

Poleringspuderne
Puderne, der er hhv. bordeaux og hvid, skal bruges til vedligehold af din bordplade. Polerings
puderne skal anvendes til påføring af henholdsvis olie og sæbe. Ved at benytte slibepuden
trækker olien eller sæben lettere ned i træet og
giver en grundig beskyttelse.
- Bordeaux poleringspude:
Denne pude er den groveste og sørger for at
olie/sæbe trækker ned i træet. Ved polering i
olie med denne poleringspude opnår man en
silkeblød overflade.
- Hvid poleringspude:
Denne pude bruges til efterslibning. Ved at
polere i den hærdede voksoverflade opnås en
glat og fin overflade.

Da man ved slibning har fjernet overfladebehandlingen er det vigtigt, at man giver pladen
en beskyttende overflade og fortsætter med
polering.

OBS!
Poleringspuder, der har poleret i olie, kan selv
antænde. Brugte poleringspuder kan afvaskes
i sulfovand eller opbevares i glas med tætsluttende låg.
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Rengøring
Til daglig rengøring anbefales milde rengøringsmidler og hårdt opvredne klude. OBS: Brug ikke
skrappe rengøringsmidler, skurepulverholdige,
koncentrerede sæber/rengøringsmidler eller
brun sæbe.
Bemærk
Undgå længere tids påvirkning af vand på pla
derne f.eks. klude, kopper, tallerkner, vaser m.m.
Spildte væsker bør straks tørres op.
Der må aldrig pudses med ståluld eller groft
sandpapir på overfladen.
Er der behov for pudsning, skal dette ske med
meget fint sandpapir min. korn 180 eller finere.

Ved kogeplader, vaske, over ovne, opvaske- og
vaskemaskiner samt på endetræ foretages en
hyppigere vedligeholdelse.
Sørg for, at der ikke står vand på bordpladen.
Ved pletter: Fjern væsken og vask pletten af
med opvaskemiddel uden farve. Hvis pletten
ikke forsvinder, kan man bruge en køkken
svamp. Lad pladen tørre i 24 timer og behandel
derefter med den anbefalede olie/sæbe.
OBS!
Olieklude kan selvantænde. Brugte klude skal
afbrændes eller opbevares i glas med tætsluttende låg. Olien skal opbevares utilgængeligt
for børn samt tørt og frostfrit.
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Planteolie neutral
• Plejeolie neutral fordeles med en fnugfri klud
eller en poleringspude i et tyndt ensartet lag
på bordpladen langs med træets årer. Husk
at ryste flasken før brug.

Bordpladerne er fra fabrikken behandlet med
planteolie neutral uden hærder.
Plader behandlet med planteolie neutral, vil
blive en anelse mørkere og mere gyldne med
tiden.

• Vent 5 minutter mens olien trænger ind
i træet. Overskydende olie bør i denne
periode fordeles hen, hvor der måtte mangle
olie, da træ har forskellig sugeevne. Der kan
med fordel slibes let i den våde olie med
sandpapir korn 180/240 eller en slibesvamp i
træets længderetning for at få en glat og fin
overflade.

Det er utrolig vigtigt, at bordpladen fra starten
bliver mættet rigtigt.
Bordpladen efterbehandles med Plejeolie
neutral
Efter montering behandles første gang og
herefter foretages 2-3 behandlinger indenfor
den første måned. Derefter ca. 2-3 gange om
året eller efter behov.

• Efter 15-30 minutter tørres den overskydende olie af med en fnugfri klud. Overfladen skal være helt fri for olie. Aftørring bør
foretages flere gange, hvis der fortsat er olie
på pladen.

Ved hjælp af vanddråbetesten kan man fastslå,
om bordpladen har behov for pleje:

• Lad herefter bordpladen stå uberørt i ½
døgn.

Man stænker nogle dråber vand på pladen.
Perler vandet ligesom på en nyvokset bil, er
pladen mættet.
Trækker vandet derimod ned i pladen, har den
behov for pleje.
Husk endetræ kræver ekstra vedligehold.

• Det anbefales, at pladen herefter vedligeholdes 2-3 gange årligt og ellers efter behov.
Se også online video om vedligehold på
www.youtube.com/SPEKVA
SPEKVA Plejeolie neutral kan købes der, hvor du
har købt din bordplade eller bestilles direkte på
www.spekva-shop.dk.
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Luxusolie
Bordpladerne er fra fabrikken behandlet med
Luxusolie med hærder. Bordplader behandlet
med Luxusolie vil blive en anelse mørkere og
mere gyldne med tiden.
Bordpladen efterbehandles med Plejeolie
neutral
Bordpladen er klar til brug efter montering.
Påfør derefter olie ca. 2-3 gange om året eller
efter behov.
Ved hjælp af vanddråbetesten kan man fastslå,
om bordpladen har behov for pleje. Man
stænker nogle dråber vand på pladen. Perler
vandet ligesom på en nyvokset bil, er pladen
mættet. Trækker vandet derimod ned i pladen,
har den behov for pleje. Husk endetræ kræver
ekstra vedligehold.

• Plejeolie neutral fordeles med en fnugfri klud
eller en poleringspude i et tyndt ensartet lag
på bordpladen langs med træets årer. Husk
at ryste flasken før brug.
• Vent 5 minutter mens olien trænger ind
i træet. Overskydende olie bør i denne
periode fordeles hen, hvor der måtte mangle
olie, da træ har forskellig sugeevne. Der kan
med fordel slibes let i den våde olie med
sandpapir korn 180/240 eller en slibesvamp i
træets længderetning for at få en glat og fin
overflade.
• Efter 15-30 minutter tørres den overskyden
de olie af med en fnugfri klud. Overfladen
skal være helt fri for olie. Aftørring bør
foretages flere gange, hvis der fortsat er olie
på pladen.
• Lad herefter bordpladen stå uberørt i ½
døgn.
• Det anbefales, at pladen herefter vedligeholdes 2-3 gange årligt og ellers efter behov.
Se også online video om vedligehold på
www.youtube.com/SPEKVA
SPEKVA Plejeolie kan købes der, hvor du har
købt din bordplade eller bestilles direkte på
www.spekva-shop.dk.
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Luxusolie hvid/grå/vintage
Pigmenterede bordplader er fra fabrikken behandlet med hvid-, grå eller vintage Luxusolie,
som giver en smuk, hvid/grå ensartet overflade,
der samtidig fremhæver træets struktur. Hvis din
bordplade er behandlet med Luxusolie hvid/
grå/vintage vil den forblive pigmenteret.
Bordpladen efterbehandles med Plejeolie
hvid/grå
Det er utrolig vigtigt, at bordpladen fra starten
bliver mættet rigtigt. Efter montering behandles
første gang og herefter foretages 2-3 behand
linger indenfor den første måned. Derefter ca.
2-3 gange om året eller efter behov.

• Plejeolie hvid/grå/vintage fordeles med en
fnugfri klud eller en poleringspude i et tyndt
ensartet lag på bordpladen langs med træets årer. Vær omhyggelig med fordelingen af
pigmenterne. Husk at ryste flasken før brug.
• Vent 5 minutter mens olien trænger ind
i træet. Overskydende olie bør i denne
periode fordeles hen, hvor der måtte mangle
olie, da træ har forskellig sugeevne. Der kan
med fordel slibes let i den våde olie med
sandpapir korn 180/240 eller en slibesvamp i
træets længderetning for at få en glat og fin
overflade.
• Efter 15-30 minutter tørres den overskydende olie af med en fnugfri klud. Overfladen skal være helt fri for olie. Aftørring bør
foretages flere gange, hvis der fortsat er olie
på pladen.

Ved hjælp af vanddråbetesten kan man fastslå,
om bordpladen har behov for pleje. Man
stænker nogle dråber vand på pladen. Perler
vandet ligesom på en nyvokset bil, er pladen
mættet. Trækker vandet derimod ned i pladen,
har den behov for pleje. Husk endetræ kræver
ekstra vedligehold.

• Lad herefter bordpladen stå uberørt i ½
døgn.
• Det anbefales, at pladen herefter vedligeholdes 2-3 gange årligt og ellers efter behov.
Se også online video om vedligehold på
www.youtube.com/SPEKVA
SPEKVA Plejeolie hvid/grå kan købes der, hvor
du har købt din bordplade eller bestilles direkte
på www.spekva-shop.dk.
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Sort & Mocca bejdse - Luxusolie
Sort eller Mocca bejdsede olierede bordplader
er fra fabrikken behandlet med bejdse og
herefter med Luxusolie.
Bejdse er en overfladebehandling ikke at forveksle med en dybdebehandling. Der må derfor
IKKE slibes i bejdsede plader.
Da der er tale om en overfladebehandling, vil
der kunne opstå ujævnt slid / affarvning.
Afsmitning kan forekomme indtil produktet er
mættet med olie.

Bordpladen efterbehandles med Plejeolie
neutral
Bordpladen vedligeholdes 2-3 gange årligt og
ellers efter behov.
I den medleverede serviceboks findes desuden
et reparationssæt, som bruges til reparation af
ridser og småskrammer. Husk at afslutte med
oliering.
Se også online video om overfladereparation på
www.youtube.com/SPEKVA
SPEKVA Plejeolie neutral kan købes der, hvor du
har købt din bordplade eller bestilles direkte på
www.spekva-shop.dk.

River Washed
River Washed bordplader er plader, hvor det
bløde ved i træet er blæst væk, så de fremstår
rustikke, næsten som træ, der er blevet bjerget
fra en flod.

Bordpladen efterbehandles med den valgte
overfladebehandling.
Alt efter om pladen er sæbe eller oliebehandlet,
følges vejledningerne for disse produkter.

River Washed plader rengøres med blød børste.
Ved pletter bruges hårdere børste (evt. skurebørste), husk at efterbehandle.

SPEKVA plejeprodukter kan købes der, hvor du
har købt din bordplade eller bestilles direkte på
www.spekva-shop.dk.
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Natursæbe
Sæbebehandlede massivtræsbordplader har fra
fabrikken fået en forbehandling, hvor bordpladerne er førstegangsmættede med en sæbe
opløsning. Hvis din bordplade er behandlet
med Natursæbe, vil den med tiden blive en
anelse mørkere og mere gylden.
Bordpladen efterbehandles med Natursæbe
Det er utrolig vigtigt, at bordpladen fra starten
bliver mættet rigtigt.
Efter montering behandles første gang og
dernæst foretages 2-3 behandlinger indenfor
den første måned. Herefter behandles 2-3
gange om året og ellers efter behov.

• Lav en sæbeopløsning af Natursæbe og
vand 1:20. Påfør sæbeopløsningen med
poleringspude eller en svamp/pensel i tyndt
lag. Husk at ryste flasken før brug.
• Vent 15 minutter mens sæben trækker ned
i træet. Overskydende sæbe bør i denne
periode fordeles hen, hvor der måtte mangle
sæbe, da træ har forskellig sugeevne.
• Herefter tørres den overskydende sæbe af
med en fnugfri klud. Overfladen skal være
helt fri for sæbe. Såfremt bordpladerne efter
aftørring virker ru, anbefales let slibning i
træets længderetning med poleringspuden.
• Det anbefales, at pladen herefter vedligeholdes 2-3 gange årligt og ellers efter behov.

Hvis bordpladens overflade virker uens eller
plettet, trænger den til pleje. Husk endetræ
kræver ekstra vedligehold.

SPEKVA Natursæbe kan købes der, hvor du har
købt din bordplade, eller bestilles direkte på
www.spekva-shop.dk.
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Natursæbe hvid
Sæbebehandlede massivtræsbordplader har fra
fabrikken fået en forbehandling, hvor bordpladerne er førstegangsmættede med en sæbe
opløsning. Hvis din bordplade er behandlet
med Natursæbe hvid, vil den forblive lys.
Bordpladen efterbehandles med Natursæbe
hvid
Det er utrolig vigtigt, at bordpladen fra starten
bliver mættet rigtigt.
Efter montering behandles første gang og
dernæst foretages 2-3 behandlinger indenfor
den første måned. Herefter behandles 2-3
gange om året og ellers efter behov.
Hvis bordpladens overflade virker uens eller
plettet, trænger den til pleje. Husk endetræ
kræver ekstra vedligehold.

• Lav en sæbeopløsning af Natursæbe hvid
og vand 1:10. Påfør sæbeopløsningen med
poleringspude eller en svamp/pensel i tyndt
lag. Vær omhyggelig med fordelingen af
pigmenterne. Husk at ryste flasken før brug.
• Vent 15 minutter mens sæben trækker ned
i træet. Overskydende sæbe bør i denne
periode fordeles hen, hvor der måtte mangle
sæbe, da træ har forskellig sugeevne.
• Herefter tørres den overskydende sæbe af
med en fnugfri klud. Overfladen skal være
helt fri for sæbe. Såfremt bordpladerne efter
aftørring virker ru anbefales let slibning i
træets længderetning med poleringspuden.
• Det anbefales, at pladen herefter vedligeholdes 2-3 gange årligt og ellers efter behov.

SPEKVA Natursæbe hvid kan købes der, hvor du
har købt din bordplade, eller bestilles direkte på
www.spekva-shop.dk.
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Bejdse - matlak (Temptation)
Bejdsede lakbehandlede bordplader er fra
fabrikken behandlet med vandbaseret bejdse
og efterbehandlet med matlak.

• Undgå længere tids påvirkning af vand på
pladerne f.eks. klude, kopper, vaser m.m.
Spildte væsker bør tørres op straks.

Bejdse er en overfladebehandling ikke at forveksle med en dybdebehandling. Der må derfor
ikke slibes i bejdsede plader.

• Brug ikke skuresvamp, skrappe rengøringsmidler, skurepulverholdige koncentrerede
sæber/rengøringsmidler eller brun sæbe, da
dette kan skade den lakerede overflade.
• Overfladen må ikke udsættes for varmepåvirkning.

Lakerede produkter kræver ingen efterbehandling. Til daglig rengøring anbefales et mildt
rengøringsmiddel og en hårdt opvreden klud.

• Et bejdset lakeret produkt kan ikke umiddelbart repareres.
Er skaden sket, se www.spekva.com eller kontakt din forhandler.
Se også online video om udbedring af skjolder
på lakeret overflade på
www.youtube.com/SPEKVA

Lak
Lakbehandlede massivtræsbordplader er fra
fabrikken lakeret på over- og underside.
En lakeret bordplade er hærdet færdig efter
8-10 dage fra produktionsdato, vær derfor
varsom med brugen af pladen som ny.
Lakerede produkter kræver ingen efterbehandling.

• Undgå længere tids påvirkning af vand på
pladerne f.eks. klude, kopper, vaser m.m.

Til daglig rengøring anbefales et mildt
rengøringsmiddel og en hårdt opvreden klud.

• Lakerede overflader må ikke udsættes for
varmepåvirkning.

• Spildte væsker bør tørres op straks.
• Brug ikke skuresvamp, skrappe rengøringsmidler, skurepulverholdige koncentrerede
sæber/rengøringsmidler eller brun sæbe, da
dette kan skade den lakerede overflade.

• Et lakeret produkt kan ikke umiddelbart
repareres.

13

SPEKVA

Farvemodning
Træ er et levende produkt og vil i den første tid
gennemgå en farvemodningsproces, hvor bordpladen gradvist får et mere ensartet udseende.
Graden af farvemodning og hastigheden af
forløbet afhænger af den pågældende træsort,
valg af overfladebehandling, samt omfang af
lys, som pladen udsættes for.

De kan derfor se noget anderledes ud ved modtagelsen end vareprøverne i udstillingen, der
netop er farvemodnede.
Farvemodningsprocessen kan generelt set
tage fra 6 måneder og op til flere år, afhængig
af påvirkningen fra sollys, ilt, daglig brug og
vedligeholdelse.

Nogle træsorter vil fra naturens side være mere
spraglet i begyndelsen, mens andre vil være
lysere.

Reklamationsret
Anmeldelse af reklamationer kan kun ske ved
henvendelse til forhandleren af din bordplade.
SPEKVA giver 5 års reklamationsret på produk
tet, men vi gør opmærksom på, at reklamations
retten kan bortfalde, hvis vedligeholdelses- og
montagevejledningen ikke følges.
Følger du vores anvisninger, får du en bord
plade, som er let at vedligeholde, og samtidig
vil du kunne glæde dig over træets smukke
struktur og gode egenskaber som bordplade i
mange år.

Lakerede plader:
Lakskader, der er forårsaget af materielle eller
fabrikationsfejl, er omfattet af SPEKVAs generelle reklamationsret. Ridser og brud af lakken
på flader og kanter, der skyldes normal brug og
slitage, er ikke omfattet af reklamationsretten.
Ubehandlede plader:
Der er ingen reklamationsret på ubehandlede
plader, samlinger i gehring og videresolgte
udstillingsplader.
Vi henviser i øvrigt til www.spekva.com, hvor
du kan få yderligere plejeråd.
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Typiske spørgsmål og gode råd
Der er en fejl på min nye bordplade - hvad
skal jeg gøre...?
Kontakt din køkkenforhandler og bed ham
fremsende servicerapport til SPEKVA. Vi tager
herefter stilling til sagen og får afhjulpet pro
blemet.

Nogle træsorter suger olien anderledes end andre træsorter og kan i begyndelsen virke noget
blakket eller blank/mat. Dette fortager sig i takt
med, at pladen mættes med olie.

Hvornår er en bordplade mættet (både olie
og sæbe)...?
En bordplade skal behandles 2-3 gange
indenfor den første måned. Ved hjælp af vanddråbetesten kan man teste, om bordpladen er
mættet. Man stænker nogle dråber vand på
pladen. Perler vandet som på en nyvokset bil, så
er pladen mættet. Trækker vandet derimod ned
i pladen, er den ikke mættet.
Hvordan fjerner man olie på skabslåger og
vasken...?
Med rensebenzin, sprit eller terpentin.
Jeg har glemt at tørre overskydende olie af hvad gør jeg...?
Hvis man ikke tørrer pladerne af efter oliering,
kan de blive fedtede/seje. Hvis dette skulle ske,
kan pladen pudses ned med sandpapir korn 100
og derefter med korn 150.
Herefter påføres olie på ny.
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HUSK: Olien er brandfarlig. Brugte olieklude
kan selvantænde og skal derfor enten afbrændes efter brug eller opbevares i et glas
med tætsluttende låg.
Jeg har tabt noget tungt på min bordplade slaget har efterladt et mærke, hvad gør jeg...?
Puds olien af i det pågældende område og kom
lidt vand i hakket. Hvis hakket er på kanten af
bordpladen, kan du bruge noget vådt køkken
rulle. Hvis det ikke er nok at komme vand på
hakket, kan du prøve at dampe “hakket” op
med en varm loddekolbe eller spidsen af et
strygejern. HUSK altid at have et stykke vådt
køkkenrulle mellem bordplade og loddekolbe/
strygejern.
Se også vores videoer om vedlighold, montage
og reparation på www.spekva.com / guides /
online eller følg QR linket direkte til vores vide
oer på Youtube (www.youtube.com/SPEKVA):

SPEKVA

Typiske spørgsmål og gode råd

Min oliebehandlede bordplade er meget ru.
Hvordan får jeg den fin og blød i overfladen...?
Du pudser med fint sandpapir (korn 220) i træets
åreretning. Derefter olierer du, som du plejer.
Puds evt. i olien for at få en ekstra fin overflade.
Pladen bliver som ny. Husk dog at oliere pladen
2 gange, inden du tager den i brug, for igen at
opbygge en beskyttende overflade.

Min bordplade krummer - hvad skal jeg
gøre...?
Hvis pladen krummer kan det skyldes at
ligevægtsfugtigheden er bragt ud af balance.
Dette kan afhjælpes ved at tilføre fugt på den
side af pladen, der har for lav fugtighed. Pladen
afmonteres og ”vandes op”. Hvis pladen buer
som et ”U”, skal den vandes på oversiden, hvis
pladen buer som et omvendt u ” ” vandes den
på bagsiden. Fugten tilføres ved at gennemvæde et viskestykke eller køkkenrulle, der
placeres på pladen og dækkes med plastik,
så fugten ikke fordamper. Efter ca. 1 døgn er
pladen klar til genmontering.
U

Min bordplade har fået en revne i træet
(vindrids) - hvad gør jeg...?
Revner/vindridser er naturligt forekommende pladen trækker sig sammen igen efter olie-ring.
Vindridser opstår på grund af spændinger i
træet, når dette bliver tørt. Derfor er det meget
vigtigt at vedligeholde bordpladen. Ved meget
voldsomme revnedannelser kontakt da forhand
leren, der har solgt dig bordpladen.
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