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Hvordan tar du vare på ditt nye Fossline-produkt
Uansett materiale er det viktig å huske at man daglig rengjør produktene. Et rent produkt holder seg
pent år etter år. Vi som produsent har valgt materialer som er egnet til de forskjellige formål. Nå er
det opp til deg å vedlikeholde.
Generelt
!
!

Vann og annet søl må umiddelbart tørkes vekk, ellers kan fuktigheten forårsake fuktskader.
Kjøkken, bad og garderobeinnredninger er bygd opp av levende materialer, eksempelvis tre.
Det er derfor viktig å passe på at inneklimaet er riktig. Ved normal romtemperatur på 17 til 25 grader celsius skal
luftfuktigheten være mellom 45 og 55 %. Blir luftfuktigheten for lav kan treverket krympe og sprekke.
Vær spesielt oppmerksom på inneklimaet om vinteren. Kombinasjon kaldt uteklima og varmepumper kan gi for lav
relativ luftfuktighet som kan gi krymp og sprekker i treverket.

Skrog, dører etc.
!
!

!

Det daglige renholdet bør skje med en myk fuktet klut, fuktet i rent lunkent vann. Det bør tørkes med en tørr klut til
slutt.
Der hvor flekker etc. ikke fjernes på denne måten kan følgende fremgangsmåte benyttes;
• På alle flater bruker du lunkent vann tilsatt vanlig milde rengjøringsmiddel som finnes i huset, f.eks Zalo.
• Bruk ikke midler som inneholder voks, da dette kan ”isolere” vanndråper for eksempel i treets porer. Her
snakker vi om grønnsåpe etc.
Spesielt vanskelige flekker kan fjernes med White Spirit. NB: husk å skylle med lunkent vann og tørk av med tørr
klut. Du skal aldri bruke aceton, salmiakk, skuremidler eller annet med slipende effekt.

Benkeplater i høytrykkslaminat
!
!
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Etter montering bør platene gjøres grundig rene. Bruk tynner og/eller sprit og la dette trekke 30 sek. på platen.
Samtidig børster/skrubber du med en børste eller en klut. Vask deretter platen med grønnsåpevann eller Klorin, og
tørk av med en ren klut til slutt.
Flekker som ikke lar seg fjerne med vann, kan vanligvis fjernes med en blanding av vann og Klorin (50/50). Aceton
kan også brukes. Vask benkeplaten godt med vann etter behandlingen. Har du fått laminatplate med heltre
forkant, vær nøye med at ovennevnte midler ikke blir brukt på forkanten. Etterbehandling og vedlikehold av
heltre forkant utføres som beskrevet nedenfor under kap. benkeplater i heltre.
Til det daglige renhold benyttes rent varmt vann uten vaskemiddel. Dette da vaskemiddel på lang sikt gir en fet
overflate. Du kan bruke rengjøringsmiddel som for eksempel Zalo dersom det ikke kan brukes bare vann.
Bruk aldri rengjøringsmidler som riper. Her kan nevnes skurekluter, stålull eller lignende.
Er du uheldig å søle rødvin, rødbetesaft eller annen sterk fruktsaft, bør dette tørkes av omgående for å hindre
misfarging av laminatet.
Bruk: Tåler varme kasseroller opptil 200°, dersom det ikke er i kontakt med vann.

Benkeplater i heltre og forkantlist i heltre på laminat benkeplate
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Alle benkeplater/kanter i heltre må oljes eller vokses. Dette for å beskytte treet mot fuktighet og uttørring.
Rengjøring
• Til daglig rengjøring anbefales alminnelig såpevann, f. eks. Zalo, og klut.
• Bruk IKKE konsentrert såpe/oppvaskmiddel
Etterbehandling/vedlikehold
• Heltre benkeplater blir penere og holder lengre, dersom de som ny etterbehandles med olje eller voks.
• Dersom olje benyttes må etterbehandlingen foretas 5 ganger like etter montering. VIKTIG!!!!
• Deretter 1-2 ganger i løpet av de 2-3 første måneders bruk, inntil platen har fått en robust og mettet overflate.
• Dersom olje med voks benyttes, er det nok med et strøk etter montering.
• Deretter må platen etterbehandles etter behov.
• HUSK: Ubehandlede plater må behandles på begge sider før montering.
OBS: Unngå lengre tids påvirkning av vann på platene, fra for eksempel kluter, kopper, tallerkener vaser etc.
Påføring/tørketid
• For å oppnå best mulig resultat bør man varme opp oljen/voks til ca 35-45°C, og påføre den med en klut.
• Etter ca. 30-45 minutter må platen tørkes med en tørr klut. Overskytende olje samt oljesøl på underlag, gulv
og lignende må fjernes straks.
• Tørketid ca 12 timer. Platene kan taes i bruk ca. 18-24 timer etter siste oljepåføring.
• Vi anbefaler å kjøpe oljen i fra Fossline.
Til det daglige renhold benyttes rent varmt vann uten vaskemiddel. Dette da vaskemiddel på lang sikt gir en
fet overflate. Du kan bruke rengjøringsmiddel som for eksempel Zalo dersom det ikke kan brukes bare
vann.
Bruk aldri rengjøringsmidler som riper. Her kan nevnes skurekluter, stålull eller lignende.
Er du uheldig å søle rødvin, rødbetesaft eller annen sterk fruktsaft, bør dette tørkes av omgående for å
hindre misfarging av treet.
Bruk: Tåler ikke varme kasseroller.
Reparasjoner: Ved småskader kan platen slipes, og bygges opp med olje over skaden, for deretter å olje hele
platen til slutt.
OBS: Oljen kan være selvantennelig når den suges opp i porøse stoffer. Brukte stoff- og
papirkluter må derfor straks brennes, eller oppbevares brannsikkert.
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