UNDERHÅLL AV MASSIVA
BÄNKSKIVOR OCH LUCKOR

Förvaring
Skivorna bör ligga plant, ej direkt på golv. Förvara skivorna i rumsklimat.
Såga i massivträ
Kom ihåg att om Du använder en elektrisk såg skall ovansidan vändas nedåt. Använd gärna
mall till diskho, spishäll m.m. Urtag i bänkskiva måste placeras minst 100 mm från kant eller
annat urtag. Tänk på att ge träet fem mm rörelsefog mot infällda enheter.
Montering
Skivor i massivträ är ett levande material och rör sig med årstidernas växlingar det är därför
viktigt att aldrig limma fast skivorna utan de skall skruvas. Skivan läggs med fem millimeter
rörelsefog i bakkant.
Underhåll
Låt aldrig vatten stå på skivan, speciellt inte nära skarvar. Det är då stor risk att träet kommer
att svälla och i värsta fall spricka. En elektrisk kaffebryggare, liksom andra varma apparater,
skall för säkerhetsskull alltid stå på ett underlägg. Värmen kan torka ut träet under.
Oljade skivor skall omedelbart efter monteringen behandlas med rustikolja. Lägg på flödigt
och arbeta in oljan med trasa. Glöm inte kanterna! Låt oljan ligga på i 30 minuter. Gnugga
sedan ytorna torra med en luddfri trasa. Efter en behandling kan i flera dagar olja tränga upp
och skada tidningar och böcker!
Upprepa behandlingen minst två gånger första veckan, därefter en gång i veckan i tre
veckor. Upprepa efter en månad, tre månader och sex månader. Behandla sedan med olja
och trasa en eller två gånger om året.
Har det kommit smuts ner i träets porer, använder Du en mjuk slipkloss (nr.180 eller finare)
för att slipa skivan med. Behandla sedan skivan med olja enligt ovan. Luckor oljas in vid behov
beroende på slitage och kontakt med vatten, t ex luckor vid diskbänk och på diskmaskin.
Om olyckan är framme
Om ytan har skadats eller missfärgats kan du alltid slipa bänkskivan och därefter olja den.
Slagmärken och repor kan många gånger repareras med varmt vatten, som får träet att
svälla och återta sin form.
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