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Nem rengøring af lakerede eller oliebehandlet emner 
 
 
Rengøring: 

Generelt anbefales det at bruge mildere rengøringsmidler til den daglige rengøring af lakerede eller 

oliebehandlet emner, gerne bare en hårdt opvredet klud med varmt vand. Rengøringsmidler som 

sulfo og sæbespåner har det med at lægge en svag hinde af fedt, som giver en uklar og fedtet 

overflade. Men det kan selvfølgelig være nødvendigt at give overfladen en ordentlig omgang en 

gang imellem. 

 

Det gælder for alle emner at rengøringsmidler med slibemidler ikke må anvendes 

overhovedet. Ligeledes må der aldrig anvendes en grov skuresvamp, da denne ligesom 

slibemidler vil ødelægge emnets overflade. 

 

Lakerede paneler / træ lameller: 

Der anvendes kun mildere rengøringsmidler såsom sæbespåner eller lignede. Slutteligt tørres efter 

med en ren tør klud eventuelt opvredet i varmt vand. Da panelet / lamellen er lakeret, kræver den 

ingen efterbehandling. 

 

Oliebehandlede paneler: 

Som udgangspunkt må der ikke anvendes affedtende rengøringsmidler såsom sulfo. Porerne i den 

olierede overflade er netop fyldt op med fedtstof for at beskytte mod fugt og snavs, så brug af 

affedtende midler vil svække panelets modstandsdygtighed og øge behovet for efterbehandling. 

Den sikreste måde at rengøre panelet på er ved at bruge en hårdt opvredet klud. Panelet skal efter 

behov behandles med olie. Dette gøres ved at påføre panelet et tyndt lag olie med en ren klud. 

Den overskydende olie tørres af, ellers vil olien hærde op på overfladen og efterlade en spættet 

overflade med blanke pletter som nærmest ligner lak. 

 

Oliebehandlet træ lameller/lister eller bordplader: 

Oliering bremser træets fugtoptagelse og fugtafgivelse, men en vis udvidelse og et vist svind – 

afhængig af træsort og klimaforhold – vil altid finde sted. Massivt træ kræver en vedvarende 

rengøring og oliering, for at opretholde sin glød og styrke. 

Til daglig rengøring anbefaler vi varmt vand og aftørring med en almindelig, opvredet klud. Undgå 

brug af skurepulver eller opvaskemiddel. Disse kan indeholde f.eks. salmiak, som kan misfarve 

f.eks. egetræ. 
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Grundrengøring og oliering bør fortages 2 – 4 gange årligt. 

• Rens først træet med et fedtopløsende grundrensemiddel. 

• Fjern derefter rensemidlet med rent vand og klud og lad det massive træ tørre helt op. 

• Evt. ridser eller revner pudses op med korn 180 – 220 i træets længderetning. Man kan 

polere op med svamp for en mere glat overflade. Pudsestøvet aftørres med tør klud. 

• Træet olieres herefter med den rette anbefalede olie og gentages efter behov, indtil man 

har opnået den ønskede effekt. 

• Hvis der er benyttet en hvidpigmenteret olie, skal man bruge en tilsvarende olie igen. 

Pletter og skader behandles som beskrevet nedenfor. 

Opstår der revner eller furer pga. af træets naturlige beskaffenhed, så anbefaler vi at man renser 

dem som alm. rengøring og voksbehandler disse. 

 

Ved ridser: 

Anskaf reparationssæt med korrekt farvenuance. Rengør område for evt. fedtede materialer og 

reparer områderne med reparationskit.  

Materialer som er behandlet med brandneutral eller brandhæmmende lak, skal lakeres med 

samme lak igen for at opnå samme evne igen. Det er vigtigt at man er omhyggelig med at 

lakeringen dækker hele den flade som man bearbejder. 

Hvis en UV lakeret overflade bliver beskadiget, kan man mat slibe overfladen med et meget 

finkornet sandpapir, gerne korn 180. Herefter kan man efterlakerer med en vandlak. 

 

Pletter: 

For at forhindre fastsiddende pletter anbefales det at anvende bordskånere under genstande, der 

kan udskille væde, fx urtepotteskjulere, vaser, kopper og glas. 

Opstår der alligevel pletter, er det vigtigt at fjerne dem så hurtigt som muligt for at forhindre at de 

trænger ned i materialet. Overfladen rengøres med et neutralt rengøringsmiddel opløst i vand. 

Vanskeligere pletter kan evt. fjernes ved at sætte overfladen i blød i vand med klar-til-brug 

linoleumspleje eller Monel i forholdet 0,5 dl til 1l vand i ca. 5 minutter. Skrub efterfølgende forsigtigt 

med en svamp, klud eller lign. Afslut med at tørre det snavsede vand op med en klud.  

Brug en blød fiber klud, aldrig skurende svampe eller lignende. 

 

Yderligere info: 

Vil du vide mere, så kontakt NIC Denmark ApS 

på tlf. 96 69 10 20 eller mail clipon@nordicinnercore.dk 
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