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Produkterna är tillverkade med hänsyn tagen till kända och vedertagna regler och förutsättningar, såsom råmaterialets fuktkvot, limtyp etc. Smärre förändringar i utseendet kan dock
uppstå med tiden. Massiva trämöbler påverkas mer än andra av den miljö de är placerade i luftfuktighet, kyla och värme, solljus, geografisk belägenhet m.m. påverkar. Massivträ sväller
eller krymper vilket medför att möbeln förändras 1).
Det ligger samtidigt ett stort värde i det naturliga materialets egenskaper och kännetecken.
Ingen möbel är den andra lik - träets ådring och naturmärken påvisar en gedigen och genuin
produkt. Det massiva träet och de rejäla dimensionerna bidrar till en möbel som håller i generationer och med åren får en patina. Olja är en traditionell ytbehandling som har en naturlig
och miljövänlig prägel. Möjligheten att relativt enkelt åtgärda skador, jämfört med t.ex. en
lackerad yta, är ett ytterligare plusvärde. Ytliga repor och andra smärre skador kan avlägsnas.
Undvik att lämna böcker, tidningar och andra absorberande föremål på en väloljad yta. De suger från
underlaget och lämnar ofta en ljusare fläck. En mörkare fläck kan uppstå om man lämnar ett föremål
under längre tid på en träyta utsatt för dags- och solljus, detta utjämnas dock med tiden. Oljad ek är
ofta i detta hänseende tåligare än många andra träslag.
Stor försiktighet med vatten och fukt rekommenderas. Avtorkning med mycket lätt fuktig trasa med
omedelbar eftertorkning kan göras på väl inoljad yta. Placera aldrig en möbel mot ett element eller i
direkt solljus. Värmestrålning medför stor risk att träet spricker eller bågnar.
För fanerade ytor gäller denna information med undantag för text om slipning – slipning bör
alltid ske med stor försiktighet. Likaså bör sparsamhet med mängden olja iakttas.
Oljning
Efter inoljning vid tillverkningen kan oljan, innan möbeln når användaren, ha absorberats och torkat
in. Vi rekommenderar att direkt efter uppackandet olja in produkten. Beroende på miljön skall möbeln
med viss tidsintervall åter inoljas, mer frekvent i början av produktens livslängd.
De flesta möbeloljor för obehandlat trä och som är avsedda för bruk på möbler inomhus är möjliga att
använda. Vår egen framtagna olja, LIB Naturolja, är speciellt lämplig och har många bra egenskaper:
En unik tillverkningsprocess ger en olja utan lösningsmedel (såsom terpentin) och oljan är dryg, ger ett
gott skydd, den är giftfri och helt naturlig. Den är därmed även lämplig att använda på t.ex. en
skärbräda. OBS - viktigt: LIB Naturolja skall eftertorkas redan efter 15-20 minuter.
1. Allmänt underhåll: Vid behov slipa lätt med fint sandpapper (180-300 kornighet) och därefter oljning med svamp eller luddfri trasa. Torka torrt efter någon timme (15-20 min LIB Naturolja) och låt
träytan vila ett dygn. Om blank yta önskas, polera med en torr trasa (normalt är dock en matt yta).
2. Synliga repor och ytliga skador: Beroende på skada mer intensivt slipande med sandpapper och med
grövre papper för djupare skador. Avsluta med finare sandpapper och oljning som under punkt 1. En
”resning” i träytan kan slipas med ett sandpapper (180 korn) före inoljning. På samma sätt kan ytliga
skador, t.ex. ringar i ytan från glas, keramik, aluminiumburkar och liknande, tas bort. Ett alternativ
(gäller vid ekmöbler) till sandpapper är att lägga lite olja på fint stålull (utan tvålflingor). Stålull kan
färga underlaget mörkare med tiden. Stålull och sandpapper dras över ytan i ådringens riktning. Ev.
överskott av olja torkas bort efter någon timme eller två (15-20 min LIB Naturolja).
1) Ett vanligt exempel där fuktväxlingar påverkar produkten är de stag som isticksskivorna till våra
matbord har. Stagen sväller vid fuktig väderlek och minskar i volym vid torr väderlek. Hålen i sargen
kan på samma sätt förändras. Detta innebär att stagen under t.ex. sommarsäsong kan bli svårare att få
på plats och under vintertid (eldningssäsong) kan tvärtom mindre glapp uppstå.
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