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Skötselanvisningar skåpsnickerier. 
 
Målade ytor 

Använd vanliga rengöringsmedel, som normalt finns i ett hushåll. Undvik skurmedel 
eller andra preparat som innehåller slipmedel eller medel med ammoniak. 
 

Lackerade träytor 

Fanerade och massiva träytor är mer eller mindre poriga. Var därför sparsam med vatten 
vid rengöring. Använd lätt fuktad trasa och torka efter med väl urvriden trasa. Lämpliga 
rengöringsmedel är samma som till målade ytor. Använd aldrig thinner för 
fläckborttagning. 
 

Laminat- och melaminbelagda ytor 

Rengöres med i hushållet förekommande rengöringsmedel i likhet med målade och 
lackerade ytor. Ämnen som kan förorsaka missfärgningar eller frätskador (jod, 
vätesuperoxid, bläck, mineralsyror etc.) ska givetvis undvikas. 
 

Lådor, backar och inredningsdetaljer 

Efter rengöring med lämpligt syntetiskt rengöringsmedel eftertorkas med fuktig trasa, 
för att undvika statisk elektricitet. Kristallolja, aceton och liknande medel får ej användas, 
då dessa medel kan skada plastdetaljer. 
 

Oljebehandlade träbänksskivor 

Oljebehandlade skivor har fått grundbehandling, som skall efterbehandlas och 
underhållas. Tål i begränsad omfattning påverkan av värme, vatten, alkohol och andra 
vätskor. 
 
Underhåll: Du får det bästa resultatet med rå linolja, utspädd med 2% lacknafta. De sex 
första dagarna behandlar man varannan dag, sedan var tredje dag tills skivorna är 
mättade efter ca 2 månader. Därefter behandling efter behov. 

Oljebehandlade träbänksskivor, forts. 
 

Observera vid applicering av olja, stryk på ett tunt, jämnt skikt, som får dra ca 1 ½ timme. 
Överflödig olja torkas av grundligt med en mjuk, torr trasa. Ev. slipning utföres med fint 
sandpapper i träets längdriktning. Rengöring görs med vanligt rengöringsmedel eller 
klorin. Noggrann eftersköljning med vatten och därefter avtorkning med mjuk trasa. 
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VIKTIGT! 
Kom ihåg, att linoljetrasor kan självtändas och därför bör förvaras i en tät, sluten 
metallburk 
 

Vitskurande träbänkskivor 

Vitskurande, lutbehandlade skivor har fått en specialbehandling, där träet har blekts och 
mättas med vit tvållösning. 
 
Underhåll: Använd en kraftig tvållösning (½ dl tvålflingor till 1 l varmt vatten), som 
fördelas med en grov filtsvamp (ej slipande). Torka av med en mjuk trasa urvriden i 
ljummet vatten. Efter torkning kan ev. fiberruggning klaras med en lätt slipning med fint 
sandpapper. Ju fler behandlingar en skiva får, desto mer motståndskraftig blir den. Svåra 
fläckar avlägsnas med 30% vätesuperoxid, klorin eller fint sandpapper och behandlas 
sedan enligt ovanstående. 
 
Rengöring görs med fuktig trasa urvriden i ljummet tvålvatten, vanligt rengöringsmedel 
eller klorin. Noggrann eftersköljning med vatten och därefter avtorkning med mjuk trasa. 
 

Massiva träkantlister 

För att hela tiden ha glädje av den nya bänkskivan, bör trälisten efterbehandlas med lack 
minst en gång om året. Detta görs bäst genom att trälisten putsas med fint sandpapper, 
utan att laminatytan slipas varefter listen efterlackeras med lack, som du kan köpa i 
färghandeln. 
 
Utdragsskivor (Skärbrädor) 
Oljas in med paraffinolja. Överflödig olja avtorkas med hushållspapper. Rengörs med lite 

diskmedel i ljummet vatten, avsköljes och torkas med hushållspapper. 

 

Bänkskivor i granit 

Rengörs med klorin eller lite diskmedel i ljummet vatten. Noggrann avsköljning med 
vatten och därefter avtorkning med mjuk trasa. 
 

Fläktkåpor 

Koppar och mässing 

Poleras med mild kopparputs. Mässingen kan efter polering behandlas med metallpolish. 
Polera aldrig i cirklar utan följ slipriktningen. 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@bygginredeuppsala.se
http://www.bygginrede.se/


 
 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
Team Bygginrede i Uppsala AB      Tel.  018 - 13 90 30  info@bygginrede.se                    Org. Nr 556905-2086  

Stångjärnsgatan 8                         Fax. 018 - 69 41 18 www.bygginrede.se                    Bankgiro. 121-0616                        

SE-753 23  Uppsala                              

     

  

 
 
 
Rostfri och målad (epoxilackerad) 
Underhålles genom avtorkning med milt diskmedel indränkt i en mjuk diskhandduk. 
Skölj handduken väl och eftertorka. 
 
Vid behov polera med metallpolish med jämna mellanrum. Polera aldrig i cirklar utan följ 
slipriktningen. 
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