Sæbebehandlede
overflader

Generelt
Sæbebehandlet træ minder om ubehandlet træ
og er kendetegnet ved den smukke patina, der
skabes over tid. Som årene går, bliver træet
mere modstandsdygtigt over for snavs, da
overfladen vil blive “fedtet” af daglig brug og
jævnlig vedligeholdelse med sæbespåner.
Daglig Rengøring
Aftør overfladen med en tør, blød klud.
Massivt træ tåler ikke vand i større mængder, så
hvis der spildes på møblet, skal væsken straks
tørres op for at undgå misfarvninger af
overfladen. Ved almindelig rengøring bruges
en klud hårdt opvredet i lunkent vand. Hvis
overfladerne er blevet meget snavsede, kan du
tilføje sæbespåner til vandet. Vær opmærksom
på aldrig at gennemvæde overfladen, da for
meget vand kan forårsage skader og revner i
overfladen.
Vedligeholdelse
Sæbebehandlede overflader vedligeholdes
med vand og hvide/naturlige sæbespåner en
til to gange om året – eller efter behov – som
beskrevet herunder.
∆ Brug altid hvide, naturlige og økologiske
sæbespåner.
∆ ALDRIG brune sæbespåner.
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Fredericia

∆ Brug ALDRIG sæbespåner, der indeholder
blegemiddel.
For at få det bedste resultat bør du bruge kogt
vand, afkølet til stuetemperatur.
Brug ¼ dl sæbespåner til 1 liter vand.
Sæbespånerne skal opløses helt i det varme
vand. Hæld aldrig opløsningen direkte ud på
møblet. Møblet har kun brug for sæbefedt, ikke
vand. Påføres der for meget vand, kan den efterfølgende tørring forårsage revner i overfladen.
Ved sæbebehandling af egetræsmøbler må
sæbeopløsningen ikke være for kraftig. En kraftig sæbeopløsning gør træet mørkere.
Fugt en ren, blød svamp med sæbeopløsningen, arbejd opløsningen ind i overfladen,
og rengør med lange tag i træstrukturens
længderetning.
Vær opmærksom på ikke at gennemvæde overfladen, da store mængder vand kan forårsage
revner og skævvridning af træet.
Aftør møblet med en blød og tør klud, og lad
det tørre i ca. to timer inden brug. Gentag efter
behov.

Som alternativ til almindelige sæbespåner kan
Fredericia anbefale at benytte Leather Masters
Natural Soap Protector – en færdigblandet
sæbeopløsning, som arbejdes ind i overfladen
på samme måde som almindelig sæbevandsopløsning.
Hvis træfibrene rejser sig, kan overfladen slibes
forsigtigt med fint sandpapir (korn 240).
Træk sandpapiret én gang henover overfladen
i træstrukturens længderetning. Aftør herefter
overfladen med en tør klud for at fjerne støvpartikler.
∆ Påføring af sæbe vil gøre møblet mere
modstandsdygtigt over for snavs. Dog kan
overdrevet brug af vand og sæbespåner
ødelægge træets fibre og dets naturlige
farve. Egetræ er i den forbindelse ekstra
udsat, fordi træet indeholder meget
garvesyre. Hvis afvaskning i sæbespåner
sker for tit, kan egetræ miste sin glød og
blive misfarvet, brunt eller gråt.
∆ Brug ALDRIG sulfo, brun sæbe, linolie
eller rengøringsmidler med jern. Overflader
i egetræ skal beskyttes mod genstande i
stål og jern, da disse metaller reagerer med
træets garvesyre og kan forårsage
permanente sorte pletter.
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