
Vedligeholdelse og pleje af massivtræs borde 

 

 

Tillykke med dit nye bord fra Thomsen Furniture 
Træ er et unikt og levende naturmateriale. Åretegninger og knaster er en del af træets natur, 
og ikke to træmøbler er helt ens. Træ er konstant i forandring, hvilket bevirker at farve og 
struktur vil ændre sig gennem hele dit træmøbels levetid. Mange træsorter vil med tiden æn-
dre farve. Farveændringen vil være størst/mest synlig i begyndelsen. Det vil derfor anbefa-
les at lade sine træmøbler (overflader) stå udækket uden vaser, nips, osv. i de første måne-
der. Ændringerne kan sinkes ved at beskytte træet mod sollys og forandringer i luftfugtighe-
den.  

Massivt træ kan “arbejde” når luftens fugtighed skifter. Det betyder at f.eks. bordplader kan 
blive ru eller let buede, og få “vindridser” (små revner mellem årerne). Det frarådes at opbe-
vare træmøbler i rum, hvor luftfugtigheden er meget svingende. Træet vil tilpasse sig omgi-
velserne, og store ændringer vil kunne ødelægge træets struktur. Undgå derfor opbevaring 
på uopvarmede lofter, kældre, udhuse og lignende steder. Beskyt ligeledes dine træmøbler 
mod varmekilder som gryder, radiatorer, brændeovne o. lign. 

Møbler udført i massivt træ bør kunne ”ånde”, således at det kan tilpasse sig luftfugtigheden 
i rummet.  Dæk derfor aldrig massive træmøbler med lufttæt materiale - som f.eks. plastic 
eller voksdug - mere end 12 timer ad gangen. Vand bør kun anvendes i små mængder på 
træmøbler. I tilfælde af spild anvendes en hårdt opvredet klud til aftørring, som altid foreta-
ges i træets åreretning. 

  

Daglig rengøring foretages med en ren, fnugfri, blød klud hårdt opvredet i lunkent rent 
vand, som efterfølgende tørres af med en tør fnugfri, blød klud. Til grundig rengøring kan 
Guardian trærens anvendes. Oliebehandlede møbler kræver pleje og vedligeholdelse med 
olie 2-4 gange om året. Dette beskytter mod udtørring og virker vandafvisende.  

 

Vi anbefaler følgende plejemidler: 

 

Olieret eg: Guardians Ædeltræsolie. 

 

Røget eg:  Guardians sortpigmenteret olie. 

 

Hvidolieret eg: Guardians hvidpigmenteret olie. 

 


