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Information Oak
Produktinformation / skötselråd Englesson Oak 

Material: Denna produkt är tillverkad av massiv ek och ekfanér.

För att undvika ev. sprickbildningar i materialet (massiva delar) 

rekommenderas att produkten står i normal rumstemperatur 

(18-22 grader) och att fuktigheten ej överstiger/understiger 65/45%.

Stora variationer i temperatur och luftfuktighet kan påverka materialet.

På sommaren när temperaturen och luftfuktigheten är hög, tenderar

virket att svälla. På vintern reagerar materialet motsatt dvs det 

krymper. Placera ej möbeln i direkt solljus eller vid ett element.

Ytbehandling: Produkten är inoljad med träolja.

Denna skall strykas på så fort ytan på produkten blivit matt (uttorkad).

Det är därför viktigt att oljan strykes på så att ytan blir mättad med olja

annars kan det lätt uppkomma sprickor samt fläckar som blir bestående.

Det är viktigt att man är uppmärksam på ovanstående för att bibehålla

kvaliteten på produkten.

Instruktioner:
1. Slipa av ytan lätt med ett fint sandpapper.
2. Torka bort ev. slipdamm.
3. Häll oljan i mitten på bordet.Använd trasa, pensel eller

svamp och stryk ut oljan jämnt över bordet.
4. Vänta ca 12 minuter.Ta bort överflödig olja.

Vänta inte för länge, oljan kan då bli mycket svår att torka av.
5. Upprepa inoljning vid behov.
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