Skötselanvisning ytor och möbler.
Merparten av våra möbler har ytbehandling av lackerat trä, melaminyta eller lackerad metall. På träytor
använder vi mestadels UV härdande lack utan formaldehyd och lösningsmedel . För metall används
pulverlack som härdar genom värme. Vi testar våra ytor och vi uppfyller de EN-normer och krav som ställs
för kontor och offentlig miljö. Möblerna klarar även det slitage som är normalt på arbetsplatser, i lunchrum,
caféer eller dylikt.
Skötsel
Möblernas ytbehandling kräver inget särskilt underhåll för att behålla sitt ursprungliga skick, däremot tål
ytorna inte vilket slitage som helst varför skötsel och rengöring måste beaktas. Man bör undvika att utsätta
ytor för "mekaniskt" slitage på olika sätt. Ett lämpligt sätt att skydda exempelvis en bordsyta kan vara att ha
ett skrivunderlag mot skrivbordsskivan. När det gäller vätskor såsom vatten, kaffe eller liknande bör man, om
man får det på skivan, ta för vana att alltid torka upp det direkt. På möbler med stativ i trä ska bultar och
skruvar efterdragas med jämna mellanrum så att inget glapp/instabilitet förekommer.
Rengöring
Skivor och stativ.
För rengöring av förvaringsmöbler och bordsytor i trä rekommenderas i första hand att ytan torkas med en
mjuk torkduk, lätt fuktad med ljummet vatten eller ljummet vatten med lite diskmedel eller såpa. Starkare
rengöringsmedel skall absolut inte användas och ytan skall alltid torkas torr efter rengöring. Idag finns
rengöringsmedel som sprayas på och därefter torkas bort, många av dessa innehåller tensider som kan
skada den lackerade ytan och skall därför inte användas. Använd aldrig medel typ stålull eller liknande som
har slipande effekt eller medel som innehåller ammoniak.
Färgade plastmaterial som läggs direkt på bordsskivan under längre tid, typ skrivbordsunderlägg, kan
missfärga bordsytan. Plaster kan avge flyktiga mjukningsmedel som också kan tränga ner i lacken eller till
och med igenom lacken till faneret. Om det har trängt ner i lacken kan det bli svårt att få bort missfärgningen
men skall man göra ett försök med annat än vatten kan man prova försiktigt med en bomullsduk och lite Tsprit.
Melaminbelagda ytor finns i skivor och skåpstommar såsom sidor, bottnar och hyllor. Rengör med fuktig
trasa och diskmedelslösning. Även koncentrerat handdiskmedel kan användas. Är ytan mycket smutsig kan
en blandning av 1 del aceton och 3 delar T-sprit användas. Undvik skurpulver, stålull eller liknande som har
en slipande effekt. Eftertorka alltid med rent vatten och torka med en torr trasa.
Textilier och klädda möbler samt skinn.
Damm och skräp avlägsnas så fort som möjligt, detsamma gäller om man spiller vätska på textilier och
skinn. Vattenlösliga fläckar på skinn baddar man lätt och suger upp med hushållspapper. Tvättråd för
respektive textil finns att få hos Thule Möbler. Använd rengöringsmedel avsedda för ändamålet och använd
om möjligt kända märken och följ instruktioner för respektive rengöringsmedel. Före användning
rekommenderas att man provar på en dold del och fukta tyget endast lätt. En annan sak att tänka på är att
aldrig placera en lädermöbel närmare än ca 20-30 cm från ett värmeelement eller i direkt solljus.
Har du trots allt fått en skada på din möbel och är tveksam till hur du skall åtgärda det vänder du dig
lämpligen till din Thule Möbler-återförsäljare för råd.
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