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Skötselråd

Bekanta dig noga med
instruktionerna redan innan
leverans.
Förvara denna
bruksanvisning!

Skötselråd
Skötselråd
Målade dörrar & produkter
Vård och rengöring av produkten
De målade produkterna måste vara helt utan rengöring 2 veckor efter leveransen. Under denna tid uppnår
produkten sina slutgiltiga egenskaper. Vid rengöring av de målade produkterna rekommenderar vi
användning av en för spegelytor avsedd mikrofiberduk av god kvalitet (t ex Sinituote produkt nr 3755). Det
bästa resultatet får du om du först sprutar vatten eller lite milt rengöringsmedel på den yta som ska
rengöras samt använder en torr duk.
Undvik att använda
• Rengöringsmedel och redskap med skrubbeffekt, magiska rengöringssvampar (“taikasieni”) eller
skrubbande vätskor.
• Så kallade alkaliska ämnen med högt ph-värde, eller sura ämnen som lut, citron- eller ättiksyra.
• Desinficerande ämnen
• Lösningsmedel, såsom etanol, aceton eller solventnafta (petroleum).
• Riklig användning av vatten, vätskor som färgar.
• Långvarig inverkan av vätskor
• Att utsätta ytan för heta föremål eller hett vatten.
• Möbelvax för vård av ytorna

Laminatdörrar & -produkter
Vård och rengöring av produkten
Laminatprodukterna kan rengöras direkt efter att de installerats. Vid rengöring rekommenderar vi
användning av en för spegelytor avsedd mikrofiberduk av god kvalitet (t ex Sinituote produkt nr 3755). Det
bästa resultatet får du om du först sprutar vatten eller lite milt rengöringsmedel på den yta som ska
rengöras samt använder en torr duk.
Undvik att använda
• Rengöringsmedel och redskap med skrubbeffekt, magiska rengöringssvampar (“taikasieni”) eller
skrubbande vätskor.
• Så kallade alkaliska ämnen med högt ph-värde, eller sura ämnen som lut, citron- eller ättiksyra.
• Desinficerande ämnen
• Lösningsmedel, såsom etanol, aceton eller solventnafta (petroleum).
• Riklig användning av vatten, vätskor som färgar.
• Långvarig inverkan av vätskor
• Att utsätta ytan för heta föremål eller hett vatten.
• Möbelvax för vård av ytor
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Möbelramar
Skötselråd för möbelramar
Skåpramar och hyllor med melaminytor kan rengöras med en mjuk trasa som fuktats med vatten. Om du
vill kan du även använda ett milt rengöringsmedel. Om du använder rengöringsmedel, avsluta med att
torka ytorna med en trasa som fuktats med lite vatten och torka torrt med en ren och torr duk.
Om du spiller någonting på ytorna, torka omedelbart. Håll skåpen rena, uppmärksamma särskilt
diskbänkar och sopskåp. Placera t ex inte vatten- eller kaffekokare så att den ånga som dom avger stannar
kvar på skåpramarna eller dörrytorna eller mellan dessa.
Undvik att använda
• Rengöringsmedel och redskap med skrubbeffekt, magiska rengöringssvampar (“taikasieni”) eller
skrubbande vätskor.
• Så kallade alkaliska ämnen med högt ph-värde, eller sura ämnen som lut, citron- eller ättiksyra.
• Desinficerande ämnen
• Lösningsmedel, såsom etanol, aceton eller solventnafta (petroleum).
• Riklig användning av vatten, vätskor som färgar.
• Långvarig inverkan av vätskor
• Att utsätta ytan för heta föremål eller hett vatten.
• Möbelvax för vård av ytor

Laminatytor
Arbetsytornas värmetålighet
Arbetsytan tål inte heta strykjärn, heta kastruller, ugnsplåtar eller kokheta bakverk. Använd alltid
skyddsunderlag, när du ställer ner heta föremål på ytan. På detta sätt hindrar du att arbetsytan skadas.
Undvik att spilla hett vatten eller varm mat på arbetsytorna.
Rengöring
Ta bort vatten från arbetsytan genom att torka ytan torr. Rengör arbetsytan med vatten och ett milt
rengöringsmedel. Använd inte skrubbande rengöringsmedel eller tvättmedel. Ta bort svåra fläckar med
tvättmedel och en mjuk borste. Arbetsytan tål de flesta kemikalier som används I hushållet, även sådana
som innehåller alkohol eller kosmetiska ämnen. Vissa kemikalier och starka färgämnen kan dock skada
ytan. Om du spiller rödvin, saftkoncentrat och liknande, mat, färgämnen, kemikalier, starka bleknings eller
rengöringsämnen, måste dessa genast torkas bort och ytan tvättas noggrant.
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Torka alltid genast bort alla vätskor som spills på ytan.
Rengör ytorna noggrant med regelbundna mellanrum. På så sätt håller sig ytorna ”som nya”.
Kontrollera regelbundet fogarna på ytorna och skicket på den silikonmassa som finns i fogen mellan
väggen och ytan. Vid behov ta bort gammal massa och ersätt med ny.
Om du upptäcker förändringar eller fel på ytorna, ta tag i det direkt och låt ett proffs reparera vid behov.
På detta sätt undviker du dom svåraste problemen.
Skråmor
Glansiga ytor med mönster: Undvik att flytta runt köksporslin och liknande på ytorna. På glansiga ytor
med mönster syns eventuella skråmor tydligare än på normala ytor med mönster.
Normala ytor med mönster: Arbetsytan tål normalt köksporslin. Skär aldrig direkt på arbetsytan, eller
skrapa den med kniv eller något vasst föremål. Använd alltid ett skärbräde eller underlag.

Träytor
Vaxade ytskivor har behandlats två gånger, kanterna två gånger och bakgrunden en gång. Vi
rekommenderar att behandlingen upprepas vid behov. Du vet att det är dags att behandla ytan, när det
blir svårare att hålla ytan ren eller när vattnet inte formas till droppar på ytan.
Se bilaga 1, Behandling av TopOil - träytor.
Med dessa åtgärder minskar du de förändringar som möjligen kan uppstå i träskivor.

Diskbänkar av gjuten marmor
Rengör diskbänken t ex med vanlig flytande tvål. OBS! Rengöringsmedel med slipeffekt får ej användas.
Du kan polera diskbänken med finkornigt glansmedel och vax (t ex vårdande produkter för bilar lämpar sig
för detta ändamål). En product som vårdas regelbundet håller sig snygg i många år. Utsätt inte produkten
för syra, avloppsrengöring som innehåller ammoniak, ämnen för hårfärgning eller klorin.
Om ytan av någon anledning blir skråmig eller mister sin glans, kan du polera och vaxa den enligt
instruktionerna ovan. Djupa skråmor kan man först slipa försiktigt med ett fint vattensandpapper (1500).
Om du vill kan du även använda rengörings- och skyddsmedel som är ämnad för gjuten marmor och som
rengör utan skråmor, skyddar och ger glans.
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Problemsituationer
Ta kontakt med återförsäljaren om du får problem beträffande leverans, installering och bruk av varorna.
Din återförsäljare betjänar dig och kan hjälpa till om problem uppstår.
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Osmo Color TopOil / behandling av träytor

Bilaga 1

Se bilaga 1, Behandling av TopOil - träytor.
Med dessa åtgärder minskar du de förändringar som möjligen kan uppstå i träskivor.
Osmo Color TopOil / behandling av träytor Bilaga 1
Osmo Color TopOil är en blandning av växtoljor, vegetabiliskt vax och paraffin. Den lämpar sig för
behandling av obehandlade samt renslipade träskivor och -möbler, liksom även för obehandlad kork samt
slipad betong. En yta som behandlats enligt anvisningarna spricker inte och flagnar inte. Den tål utan
vidare vatten, kaffe, thé, mjölk, fruktjuicer, cola, öl och vin. När TopOil torkat är ämnet ofarligt för
människor, djur och växter.

Att behandla träytor med pigment
TopOil-oljevax finns att få även med pigment. Du kan applicera den pigmenterade produkten på träytan
högst tre gånger. För varje lager blir färgen starkare och får mera djup. Om du önskar en ljusare nyans, kan
du applicera TopOil med pigment endast 1-2 gånger på ytan och använda opigmenterat TopOil-oljevax för
det sista lagret.
Förutom med pigmenterat TopOil-oljevax kan du även färga träytan med Osmo Color trävax eller oljepets.
Applicera den pigmenterade produkten först enligt bruksanvisningen, låt den torka och avsluta med
opigmenterat TopOil-oljevax. Undantag är träytor som behandlats med vitt pigment. För dessa
rekommenderar vi transparent vitt TopOil-oljevax nr 3068, vit ek. Observera. Applicera alltid produkten på
en ren träyta. En yta som tidigare behandlats med opigmenterat oljevax måste renslipas innan den
pigmenterade produkten appliceras.

Grundbehandling av träytor
Grundbehandling gör att träytan tål vätska bättre. Särskilt för ek, ask och bok gör behandlingen nytta,
samt även för termoträ. Använd OsmoColor Oljevax 1101 för grundbehandling. Applicera produkten på
ytan med en pensel eller en mikrofiberroller. Låt den absorberas under 10-15 minuter och torka sedan bort
överflödig olja från ytan med en luddfri trasa. Låt grunden torka enligt anvisningarna och avsluta med
opigmenterat TopOil-oljevax.
Observera. Grundbehandlingen ändrar färgen på träet ganska kraftigt. Även färgerna ter sig annorlunda
på en grundbehandlad yta än om de appliceras på en renslipad träyta. Testa därför alltid först genom att
applicera färgen på en liten yta, för att försäkra dig om önskat slutresultat. Mellanslipa den
grundbehandlade ytan lätt och jämnt innan du applicerar produkten. Detta gör att pigmenten fastnar
bättre.
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3058, opigmenterad, på ek
3068 Vitek, 2 x på ek
3061 Akacia, 2 x på ek

Tropiska träslag
För många mörka träslag och träslag som fått växa länge såsom valnöt, teak, iroko och wenge, måste man
på grund av deras oljighet och hartshaltighet först applicera med OsmoColor oljevax 1101. Applicera
oljevax 1101 på ytan med en pensel eller mikrofiberroller, låt absorberas en stund och torka ytan med en
luddfri trasa. Avsluta med ett lager opigmenterat TopOil-oljevax.

Gamla behandlade träytor
Rengjorda ytor som tidigare behandlats med paraffin, vallmo- eller linolja kan behandlas med
opigmenterat TopOil-oljevax, om den gamla oljan har hunnit torka in. Ytor som behandlats ofta och rikligt
med linolja föreslår vi att man mellanslipar innan behandlingen. Tidigare målade eller lackade ytor måste
slipas helt innan de behandlas. Lämplig grovlek för en sista slipning av arbetsytor är P120-150. Möbler kan
finslipas med papper av grovleken P220-240.

Underhåll av oljevaxade ytor
För rengöring av normal yta räcker det med att torka av den med en lätt fuktad duk. Som rengöringsmedel
kan du använda vårdande OsmoColor oljetvål som mild lösning. För rengöring av en svårt nedsmutsad yta
kan du testa en röd skrubbskiva och oljetvål. Skrubba det smutsiga stället lätt i riktning längs med träet
och torka bort smutsen från ytan med en fuktig duk. När den oljevaxade ytan blivit sliten och vattnet inte
längre samlas som droppar på den vaxade ytan, är det dags för en ny behandling. Vid förnyad behandling
räcker det i allmänhet med att applicera ett tunt lager på den rengjorda ytan.

Beakta särskilt
De oljevaxade träytorna tål inte hetta och därför behövs underlag för de heta kärl som tagits från spisen,
ugnen eller mikrovågsugnen. Ämnen som är särskilt sura eller alkaliska, stark alkohol och starka
rengöringsmedel, nagellacksborttagning och starka lösningsmedel, såsom aceton, skadar ytan, så du bör
omedelbart torka bort dom från den oljade ytan. Om du applicerar alltför stor mängd oljevax på ytan tål
den inte lika mycket slitage och det krävs längre torktid.
Vi rekommenderar att de inre ytorna av skåp och lådor endast behandlas en gång med ett tunt lager som
stryks på med en trasa.
Låt skåp och lådor vara öppna medan de torkar. För ytterligare glans kan du behandla de färdiga ytorna
med OsmoColor vårdande och rengörande vax i enlighet med bruksanvisningen.
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Trygghet i köket, Euronorm 1186 5/14
När produkten har torkat är den ofarlig för människor, djur och växter.
Innan ytbehandlingen påbörjas bör träskivan förvaras enligt leverantörens anvisningar. Se till att den inte
blir våt, fuktig eller smutsig. TopOil är färdig att använda. Blanda produkten genom att skaka burken.

1. Försäkra dig om att ytan är ren och torr. Slipa ytan innan oljebehandlingen påbörjas. Lämpligen används
P120-150.
2. Avlägsna dammet med en borste.
3. Applicera ett tunt lager TopOil med Osmo-pensel, pensel av
skumgummi eller Osmo Microfiberroller.
4. Applicera produkten först tvärs över och jämna sedan ut längs med
träskivan utan att tillsätta ytterligare olja.
5. Behandla skivan från alla håll för att undvika förändringar. Behandla
även noga alla tvärsnittsytor.
6. Torka bort eventuell överflödig färg med Osmo- trävaxtrasa.
7. Låt torka i rumstemperatur 12-18 timmar. Upprepa behandlingen 23 gånger. Observera att det går åt mindre olja för varje lager som
appliceras.
8.Ytan som torkat blir hårdare under 6-12 dagar och därefter kan du
återigen, om du så önskar, släta till ytan igen med en vit skrubbskiva.

Arbetsinstruktioner

Import: Sarbon Woodwise Oy
Askonkatu 13
15100 Lahti
tel 019 2644 200
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BURKSTORLEKAR
Opigmenterad: 0,125 liter och 0,5 liter
Pigmenterad: 0,5 liter
ÅTGÅNG FÖR EN NY SLÄT YTA
0,5 liter räcker till engångsbehandling av ca 12 kvadratmeter, för behandling två gånger av ca 7
kvadratmeter, eller behandling tre gånger av ca 5 kvadratmeter.
RENGÖRING AV ARBETSREDSKAP
Arbetsredskapen rengörs med solventnafta (petroleum)
BESTÅNDSDELAR
> vegetabilisk olja och vax: solros-, soja- och tistelolja, karnaubavax, paraffin.
> Blyfritt sickativ och vattenavstötande tillsatsämnen.
> Alifatisk solventnafta (petroleum)
LAGRING
Produkten håller sig minst 5 år om den förvaras torrt i ett väl tillslutet kärl. Om produkten fryser kan den
återställas i rumstemperatur.
SÄKERHET
Förvara oåtkomligt för barn. Undvik att få kemikalier i ögonen, på huden eller på kläderna. Om du behöver
medicinsk hjälp, visa förpackningen eller varningsetiketten. Använd endast utomhus eller i utrymmen med
god ventilation.
Varning: Observera att det finns risk för självantändning av trasor, sågspån etc som varit i kontakt med
naturolja.
Lägg trasor och liknande i ett metallkärl med lock, eller doppa dem i vatten, och sopsortera de använda
trasorna efter att de fått lufttorka utbredda på ett lämpligt underlag. En torkad oljevaxyta uppfyller kraven
för brandklassnorm DIN 4102 B2.
Informationsblad om användningssäkerhet skickas på begäran.

