Sydsnickeri

Skötselinstruktioner produkter av ek
Allmänt
Träsnickerier måste regelbundet underhållas för att bibehålla sin funktion.
Beroende på hur produkten är placerat i väggen, klimatförhållande, solläge mm. påverkar underhållsintervallerna.
Produkt i söderläge kräver tätare underhåll än produkt i norrläge.
Vid ommålning var noga med att färg ej kommer på tätlister och rörliga beslag.
Olja/måla ej då produkten är fuktiga eller i starkt solsken.
Oljade produkter av ek
Vid obehandlad produkt från fabrik skall produkten i samband med montering behandlas med t.ex. Ädelträolja.
Dörren skall strykas 2-3 gånger med ca 15 minuters mellanrum tills att ekytan inte längre suger åt sig av träoljan,
detta ser man genom att det inte bildas några ”torra” ytor på dörren.
Efter ca 20-30 minuter så torkas den överflödiga oljan av dörrytan med en luddfri trasa.
Årlig underhållsbehandling
För att vidhålla produktens motståndskraft mot sol och regn skall den underhållas minst 3-4 ggr/år,
lämpligen tidigt på våren innan solen börjar torka ur virket, detta för att minska risken för torksprickor och
”gråträ” i träytan.
Vid oljebehandlad produkt från fabrik så är ovannämnda behandling utförd före leverans, det är mycket viktigt
att produkten underhålls med ”efterbehandling” för att den skall behålla sitt tilltalande utseende.
Första efterbehandlingen skall utföras 1-2 månader efter dörrens montering med strykning 1 –2 ggr.
Efter ca 20-30 minuter torkas ytan av.
Årlig underhållsbehandling
För att vidhålla produktens motståndskraft mot sol och regn skall den underhållas minst 3-4 ggr/år,
lämpligen tidigt på våren innan solen börjar torka ur virket, detta för att minska risken för torksprickor och
”gråträ” i träytan.
I de fall där en produkt är monterad i ett av vädret utsatt läge, måste ni som Kund vara observant på
att det kan krävas tätare underhållsbehandling.
Det kan vara t.ex. uttorkning, smuts, mögel m.m. som gör att den oljade ytan behöver underhållas.
Om viss grånad, träresning eller svarta fläckar uppkommer har underhållet blivit eftersatt.
Före efterbehandlingen skall produkten rengöras med vanliga i handeln förekommande mjuka rengöringsmedel
såsom grönsåpa, allrengöringsmedel m.m.
Det kan i vissa fall vara lämpligt att slipa ytan mycket lätt med slippapper 240 eller finare för att få en slät yta.
Därefter skall ytan tvättas med ett rengöringsmedel i svag blandning, typ målartvätt i vatten för att få bort
smuts och slipdamm.
En lämplig träolja till ek är t.ex. Osmo, Jouton Benar, Nordsjö Ädelträolja eller liknande.
Någon garanti på ytbehandlingen lämnas inte på oljade produkter. Läs mer på separat följebrev.
I övrigt för att erhålla ett gott träskydd och en bra ytbehandling var noga med att följa färgleverantörens
rekommendationer som medföljer på förpackningen.
Övrigt
Gångjärnen, låskolven och cylinder skall en gång per år smörjas med låsolja eller liknande.
Detta gör att slitage minskar och dörren fungerar bra i många år.
OBS! tänk på att alla trasor med olja på kan självantända, förvara dessa brandsäkert!
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