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Författare: Jan Arvidsson

Skötselråd
Genom korrekt skötsel och underhåll så ökar livslängden och kvalitén på dina möbler betydligt.
Här nedan följer några korta råd och tips.
Vid frågor är du välkommen att kontakta oss:
E-post info@samobler.se
Telefon +46 504 198 00

Fanér / Massivträ
Ytbehandling: UV-baserad lack / Vattenbaserad lack
Allmän fakta: Alla fanérade möbler reagerar på fukt och värme. Om det är för hög fukthalt i luften så
riskerar möblerna att ”svälla” och är det för torrt så kan materialet krympa. Möblerna bör därför
aldrig användas utomhus eftersom temperaturväxlingar kan skada träet. Torka upp våta fläckar, även
vanligt vatten, så fort som möjligt. Tänk även på att skydda ytan mot varma föremål som t.ex.
kastruller och varma kaffekoppar. SA Möblers träytor klarar Möbelfaktas tester.
Regelbunden skötsel: Torkas av med en lätt fuktad trasa, kanske med något milt rengöringsmedel.
Avsluta alltid rengöringen med att torka torrt med en ren och torr trasa.
Undvik: Heta föremål då de kan orsaka missfärgningar. Vassa saker som lätt kan åstadkomma repor,
jack eller liknande. Rengöringsmedel med slipmaterial vilket repar sönder ytan.
Övrigt: Notera att allt trä är naturligt material vilket innebär att det kan ändra sitt utseende i takt
med tiden. Föremål som inte flyttas runt på t.ex. en bordsskiva kan ge upphov till permanenta färg- &
ljusskillnader.

Laminat
Regelbunden skötsel: Torkas av med en lätt fuktad trasa, kanske med något milt rengöringsmedel.
Avsluta alltid rengöringen med att torka torrt med en ren och torr trasa.
Vid kraftig nedsmutsning (fläckar) kan man använda lite fönsterputs eller T-röd och därefter torka
med en lätt fuktig trasa samt efterföljande torr. En mjuk nylonborste kan vara behjälplig.
Undvik: Att placera saker med hög värme på ytorna. Vassa saker som lätt kan åstadkomma repor,
jack eller liknande. Rengöringsmedel med slipmaterial vilket repar sönder ytan. Stålull och slipande
rengöringssvampar med mera då dessa kan orsaka blanka avvikande partier på ytan.

Metall
Ytbehandling: Pulverlack / Krom
Regelbunden skötsel: Torkas av med en lätt fuktad trasa, kanske med något milt rengöringsmedel.
Avsluta alltid rengöringen med att torka torrt med en ren och torr trasa.
Vid kraftig nedsmutsning (fläckar) kan man använda lite fönsterputs eller T-röd och därefter torka
med en lätt fuktig trasa samt efterföljande torr. En mjuk nylonborste kan vara behjälplig.
Undvik: Vassa saker som lätt kan åstadkomma repor, jack eller liknande. Rengöringsmedel med
slipmaterial vilket repar sönder ytan.
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Desktop linoleum
Regelbunden skötsel: Torkas av med en lätt fuktad trasa, kanske med något milt rengöringsmedel.
Avsluta alltid rengöringen med att torka torrt med en ren och torr trasa.
För regelbunden rengöring kan du också använda ”linoleumspleje”* i sprayflaska.
Vid kraftig nedsmutsning (fläckar) kan man prova att blöta ytan i vatten med en pH-neutral
universalrengöring (till exempel Forbo Cleaner utspätt till 5% i vatten) i några minuter. Skrubba ytan
försiktigt med en vit rondell eller liknande. Avsluta genom att torka av det smutsiga vattnet med en
trasa. Använd ”linoleumpleje”* för att uppgradera ytan efter rengöring.
*Säljs av SA Möbler AB
Undvik: Att placera saker med hög värme på ytorna. Vassa saker som lätt kan åstadkomma repor,
jack eller liknande. Alkaliska eller alkoholbaserade rengöringsmedel samt rengöringsmedel med
slipmaterial vilket repar sönder ytan. Stålull och slipande rengöringssvampar med mera då dessa kan
orsaka blanka avvikande partier på ytan.

Tyg
Regelbunden skötsel: Dammsug med mjukt munstycke.
Fläckar tas bort med fuktig trasa. Svårare fläckar tas bort med diskmedel eller professionellt
skumtvättmedel. Använd ljusa trasor och fukta inte alltför mycket då det kan ge permanenta fläckar.
SA Möblers standardtyger uppfyller Möbelfaktas krav.

Läder
Regelbunden skötsel: Skinn och lädervaror är ett levande material och kräver därmed också ett
löpande, regelbundet underhåll. Ett finare läder är mjukare och därmed också mindre behandlat
vilket i sin tur gör det än känsligare. Damma med mjuk trasa. Vid behov kan läder torkas eller gnuggas
försiktigt med en ren, mjuk trasa (ren och urvriden). Därtill bör man regelbundet (någon gång om året
eller efter användningsgrad) behandla lädret med speciella läderkrämer/oljor, t.ex. ”Leather
Protection Cream”.
Läder absorberar fukt och därför måste fläckar avlägsnas snabbt, annars blir det oåterkalleligen en
del av lädret. Om så blir fallet så är det oftast bäst att acceptera det som en patinering av produkten
ifråga.
Undvik: Att placera läderklädda produkter i direkt närhet till värmekällor eller i direkt solljus då det
sliter lädret än snabbare. Därtill skall man ej utsätta lädret för kemikalier eller oljor då dessa kan
förstärka fläckar och skador snarare än att hjälpa.
Kom också ihåg att det är en naturprodukt som vid sträckning / belastning bibehåller den förändrade
formen.
Till sist, repor uppstår lätt, undvik att utsätta läder för vassa detaljer.

Konstläder
Regelbunden skötsel: Konstläder bör rengöras regelbundet. Damma med mjuk trasa. Fläckar skall
tas bort omgående för att minska risken för bestående fläckar. Rengör med ljummet, PH-neutralt
tvålvatten och en microfiberduk alternativt en mjuk borste. Eftertorka med en fuktad trasa.
Eventuella fläckar från bläck, vin, kaffe, olja, fett och färgpigment från textilier måste avlägsnas
omgående.
Undvik: Outspädd alkohol, aceton, rengöringsmedel med slipande effekt, lösningsmedel etc.
Repor uppstår lätt, undvik att utsätta konstläder för vassa detaljer.
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