Skötsel och underhållsanvisning för trä
Den dagliga städningen utförs med torra metoder. Vid behov fukttorkas stegytan med
neutralt rengöringsmedel, högst pH 8, och väl urvridna redskap. Observera att fukt och
rengöringsmedel gör att behovet av underhåll ökar.

Lackbehandlat
Tvätta snickerierna med en trasa fuktad i ljummet vatten med syntetiskt tvättmedel
utan alkalier. Fläckar som inte kan avlägsnas med tvättning tas bort med en trasa fuktad i
lacknafta (häll inte vätskan på ytan).
Lackade ytor bör, beroende på slitage och /eller skador bättras. Var noga med att bättra
slitytorna innan träytan skadas. Innan bättring måste träytan vara ren och torr. Vid
behov ruggas ytan upp med ett fint sandpapper.

Oljat
Oljade snickerier kräver regelbundet underhåll. Oljade träytor är inte lika hållbara som
lackade träytor till en början. Trädetaljerna inoljas kontinuerligt vid behov beroende
på slitage, solljus och temperatur. Städning utförs med en ren fuktad trasa.
OBS! Skador och åverkan åtgärdas omgående av fackman. Till dess skadan är åtgärdad
ska skadan övertäckas. Tag bort alla fläckar så fort som möjligt. Fläckar som inte går
bort med vatten och rengöringsmedel slipas bort. Tuggummi och andra hårt sittande
fläckar skrapas bort.
Efter fläckborttagning krävs ibland en komplettering med olja.
Oljemängden får inte vara större än att ytan omedelbart uppfattas som nästan torr. Låt
oljan härda över natten.
Det första underhållet bör göras omedelbart efter ev. byggstädning.
Hur ofta stegytorna sedan skall underhållas beror på användning, städning mm. Den
första tiden krävs ett tätare underhåll för att bygga upp en smutsavvisande, fukttålig
och slitstark yta. I de flesta miljöer är ett underhåll i veckan under de två första
månaderna att rekommendera.

OBS! Redskap som använts vid oljebehandling kan självantända, och skall därför efter
användning dränkas i vatten och förvaras i plåtkärl med tätslutande lock eller eldas upp.
Redskapen går också att tvätta i lacknafta.
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