Lackade trämöbler ESTELLE

Lacquered wooden furniture ESTELLE

Trä är ett levande material, och precis som alla naturmaterial ändras träets
utseende med tiden. Alla träslag har sin charm, men vissa egenskaper har de
gemensamt. Var rädd om din lackade trämöbel och sköt den enligt råden nedan,
så får du glädje av den under lång tid framöver! Estelle har en matt lackad yta som
är extra känslig mot repor, så skydda din yta noga.

Wood is a living material that changes appearance with time. Take care of your
varnished wooden furniture and follow the advice below and you will enjoy it for
a long time to come! Estelle have a matt lacquered surface that is sensitive
against scratches, so be extra careful and protect your surface.

Mognad
Hur möbeln används och hur mycket den exponeras för ljus är två faktorer som påverkar hur snabbt träet mognar och
ändrar nyans. Därför är det viktigt att hela träytan utsätts för lika mycket ljus. Om föremål ligger på ytan längre än en
vecka så kan det uppstå fält som är ljusare än resten av ytan. Om möbeln har en utdragsskiva kan det därför vara klokt
att dra ut den med jämna mellanrum, så att den får mogna i takt med resten av möbeln. Vissa träslag, till exempel
valnöt, mognar fortare än andra.
Träet kan krympa och svälla beroende på omgivningens temperatur och fuktighet. Det innebär att dörrar, lådor och
tilläggsskivor kan variera i passning. Därför bör du regelbundet justera skruvar och beslag. Den här processen är
naturlig, och oundviklig, när det handlar om träprodukter. När träet rör sig kan tunna lacksprickor uppstå mellan
sammanfogade trädelar, detta är helt normalt.

Montering
· Vid montering är det mycket viktigt att produkten monteras på en ren och mjuk yta för att undvika skador.
· Var försiktig med kanter och hörn, eftersom dessa skadas om de stöts vid montering.
· Var rädd om ytan som är känslig mot repor och slag.
· Lyft inte möbeln genom att hålla i toppskivan, dörrar eller lådor.
Hantering och underhåll
· Ställ aldrig möbeln på fuktigt underlag.
· Vid användning på syntetgolv eller lackerade golv bör möbeln förses med tassar för att undvika repor på golvet.
· Möbeln skall användas inomhus, om det inte uttalat rör sig om en utomhusmöbel.
· Kontrollera med jämna mellanrum att skruvar och beslag är ordentligt åtdragna.
· Placera aldrig färgade ljus eller någon form av tejp på möbeln, för att undvika märken.
· Skydda alltid möbeln mot varma föremål, starka lösningsmedel och fukt.
· Starkt färgade vätskor, till exempel kaffe eller vin, skall omedelbart torkas bort.
· Nitar i jeans och bälten kan göra repor på möbeln.

Skötselråd
· Rengör med vatten eller en mild tvållösning. Använd en väl urvriden, fuktad, mjuk bomullstrasa.
· Eftertorka alltid med en ren, torr och mjuk bomullstrasa.
· Vid svåra fläckar rekommenderar vi att du kontaktar butiken där du köpte möbeln.
· Var försiktig när du placerar hårda eller vassa föremål som kan skada ytan på din möbel. Använd underlägg,filttassar
eller tyg som skydd.
· Trämöbler som är lackade kräver oftast mindre underhåll än oljade och vaxade ytor. Om lacken är känslig är det
möjligt att lägga på ett lager vax som med hjälp av en trasa eller en borste poleras upp till en jämn och torr yta.
För att rekonditionera en lackad yta – till exempel ta bort märken efter glas och muggar – rekommenderar vi att du
använder polish. En bra polish rengör ytan och får möbeln att se fräschare och jämnare ut.
· En skada som trängt genom lacken är svår att laga och kräver oftast specialkunskaper och särskild utrustning.
· Det är viktigt att du använder den polish som butiken har rekommenderat. Läs informationen på förpackningen
noga och följ instruktionerna.

Maturation
Exposure to light and way of use are factors that influence how quickly the wood matures and change in
shade. Therefore it is important that the entire surface is evenly exposed to the light. If an object is placed on
the surface more than a week fields that are brighter than the rest of the surface will occur.
If the furniture has an extension, it can be wise to pull it out on a regular basis. It will then mature in the same
rate as the rest of the furniture.
The wood can shrink and swell depending on the surrounding temperature and humidity. This means that
doors, drawers and additional extensions may vary in the way they fit and therefore you should regularly
adjust screws and fittings. When the wood shrinks or swells thin lacquer cracks can occur.
Assembly
· When assembling it is important that the product is assembled on a clean and soft surface to avoid damage.
· Be careful with the edges and corners, they can easily be damaged if bumped/nudged during assembly.
· Protect the surface as it is sensitive to scratches and bumps.
· Lift the product carefully after assembly.
Handling and Maintenance
· Never put the furniture on a wet surface.
· Fit the furniture with soft pads to prevent scratching the floor.
· The furniture should be used indoors only, unless stated as outdoor furniture.
· Periodically check the screws and fittings so they are properly tightened.
· Never place colored candles or any kind of tape on the furniture.
· Always protect the furniture against heat, strong solvents and moisture.
· Highly colored liquids such as coffee or wine shall immediately be wiped away if spilled.
· Rivets in jeans and belts may cause scratches on the furniture.
Care instructions
· Clean with water or a mild soap solution. Use a well wrung, damp and soft cotton cloth.
· Always wipe dry with a clean, dry and soft cotton cloth afterwards.
· For stubborn stains we recommend to contact the store where the furniture was purchased for advice.
· Be careful with hard or sharp objects that could damage the surface.
· Lacquered furniture usually requires less maintenance than oiled and waxed surfaces.
· If the varnish is sensitive it is possible to apply a layer of wax using a cloth to polish for a smooth, dry
surface.
· To recondition a lacquered surface and remove marks of glasses and mugs - we recommend using a polish.
· A good polish will clean and result in an even, fresh looking surface. Ask the store for the correct polish.
· A damage that has penetrated the paint is difficult to repair and often requires special skills and equipment.

