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Skötselråd
Skötselråd för förvaringsmöbler och bord inom kontor, 
konferens, lunchrum, entré, omklädningsrum och 
verkstad.

LAMINAT
Skötsel
Rengör ytan med en tvålbaserad rengöringsprodukt utspädd i vatten.
Torka ytan torr med torr mjuk trasa efter rengöringen.

Fläckar
Fläckar tas bort med milt rengöringsmedel och mjuk trasa. Vid svårare 
fläckar kan aceton med försiktighet användas. Dock inte på kantlisterna. 
Använd inte skurpulver, stålull eller liknande som har en slipande effekt. 
Torka ytan torr efter rengöringen.

Allmänt
Laminat är ett tåligt material, men är känsligt för vatteninträngning runt 
kanterna. Använd täta underlag för blomkrukor, tallrikar, kaffekoppar mm 
där spill kan riskeras. Ta bort alla fläckar och vätskor så fort som möjligt 
och torka ytan torr efter rengöringen. Var försiktig när du placerar varma, 
hårda eller vassa föremål som kan skada ytan.

TRÄ OCH FANÉR
Skötsel
Rengör ytan med en trasa fuktad i tvållösning. Undvik överskott av 
tvållösning. Torka ytan torr med torr mjuk trasa efter rengöringen.

Fläckar
Inget starkare än tvållösning får användas. Starka rengöringsmedel samt 
andra starka vätskor som alkohol kan påverka träytan negativt. Använd 
aldrig skursvampar att rengöra fläckar med då de kan bleka träet. 

Allmänt
Trä är ett naturligt material och ändrar utseende med tidens gång. 
Faktorer som användning och ljuspåverkan avgör hur snabbt träet mognar 
och blir mörkare. Lämna inte kvar föremål på ytan under längre perioder, 
då ljusare märken/områden kan uppstå.
Trä är ett repkänsligt material så undvik vassa föremål i förbindelse med 
ytan. Skulle repor uppstå på en fanérad yta går det att fylla i reporna 
med träpasta och därefter ytbehandla området. Det kan dock uppstå en 
nyansskillnad i träet. 
Uppstår det repor i massivt trä kan man slipa av det yttersta skiktet och 
därefter efterbehandla hela ytan. Sprickor kan fyllas igen med träpasta, 
sen slipas och efterbearbetas. 
Spill av vätskor måste omedelbart avlägsnas. Varma föremål bör inte 
placeras direkt på lackade träytor då de kan orsaka sprickor.Kraftiga 
växlingar i temperatur och luftfuktighet kan få träet att spricka/slå sig.  

LINOLEUM
Skötsel
Rengör ytan med en tvålbaserad rengöringsprodukt utspädd i vatten, 
alternativt handdiskmedel eller pH-neutralt rengöringsmedel vid lätt 
nedsmutsning. Vid svårare fläckar kan en vit nylonduk användas för att 
gnugga lätt med vid rengöringen. Torka ytan torr med torr mjuk trasa efter 
rengöringen. Ytan kan med fördel skyddas och underhållas med mjukt 
vax som t.ex. I-vax.

Fläckar
Fläckar av t ex kulspetspennor eller liknande färgande preparat tas 
bort med tvättnafta/lacknafta. Fukttvätta därefter ytan med en lätt 
rengöringslösning. Torka ytan torr efter rengöringen.

Allmänt
Använd täta underlag för blomkrukor, tallrikar, kaffekoppar mm där spill 
kan riskeras. Ta bort alla fläckar och vätskor så fort som möjligt och torka 
ytan torr efter rengöringen.
Var försiktig när du placerar varma, hårda eller vassa föremål som kan 
skada ytan.

LACKAD MDF
Skötsel
Rengör ytan med en tvålbaserad rengöringsprodukt utspädd i vatten.
Torka ytan torr med torr mjuk trasa efter rengöringen.

Fläckar
Fläckar tas bort med milt rengöringsmedel och mjuk trasa.
Använd aldrig skurpulver, stålull eller liknande som har en slipande effekt.
Torka ytan torr efter rengöringen.

Allmänt
Använd täta underlag för blomkrukor, tallrikar, kaffekoppar mm där spill 
kan riskeras. Ta bort alla fläckar och vätskor så fort som möjligt och torka 
ytan torr efter rengöringen. 
Var försiktig när du placerar varma, hårda eller vassa föremål som kan 
skada ytan.
Undvik klistrande föremål som dekaler, tejp och liknande. De kan ta med 
sig lacken då de avlägsnas.

LACKAD METALL
Skötsel
Rengör ytan med en tvålbaserad rengöringsprodukt utspädd i vatten,
Torka ytan torr med torr mjuk trasa efter rengöringen.

Fläckar
Fläckar tas bort med milt rengöringsmedel och mjuk trasa. Vid svårare 
fläckar kan rödsprit med försiktighet användas. Använd inte skurpulver, 
stålull eller liknande som har en slipande effekt. Torka ytan torr efter 
rengöringen.

Allmänt
Pulverlackerad metall är ett tåligt material, men kan vara känsligt för 
oxidation vid repor och skav.
Repor genom lacken bör för att undvika rost bättringsmålas.
Var försiktig när du placerar varma, hårda eller vassa föremål som kan 
skada ytan.

ROSTFRITT
Skötsel
I utsatta miljöer skall ytan rengöras minst var tredje månad.  
För borstade ytor rekommenderas vanligt tvålvatten och efterpolering med 
torr och mjuk bomullstrasa. 
För glansiga ytor kan vanligt fönsterputsmedel användas (utan innehåll av 
klorider)

Fläckar
Generellt, för både matta och glansiga ytor kan man vid missfärgningar 
använda ett ”krämigt” putsmedel utan slipmedel. För svårt eftersatta ytor 
rekommenderas ett metallputsmedel t.ex. Autosol eller lackrubbing. Stålull 
får aldrig användas. Vid användande av kemikalier måste man efterskölja 
noggrant med vatten och sedan torka med torr bomullstrasa.  För rostfria 
produkter i utsatta miljöer utomhus kan man efter noggrann rengöring, 
lägga på ett lager med bilvax.



Allmänt
Trots namnet kan rostfritt korrodera. Därför är rostfritt inte alltid lämpligt i 
miljöer med mycket luftföroreningar, salt eller syror. I havsnära områden, 
industriområden eller andra ställen där föroreningar eller syror finns, kan 
andra material vara att föredra.

PLAST
Skötsel
Rengör ytan med en tvålbaserad rengöringsprodukt utspädd i vatten. 
Torka ytan torr med mjuk trasa efter rengöringen.

Fläckar
Fläckar tas bort med milt rengöringsmedel och en mjuk trasa. Använd 
inte skurpulver, stålull eller liknande som har en slipande effekt. Torka ytan 
efter rengöringen. Blekta eller missfärgade ytor går inte att reparera. 

Allmänt
Plast är ett samlingsnamn för många olika polymerer med olika 
egenskaper och används därför inom många olika användningsområden. 
Det är därför viktigt att välja rätt produkt med hänsyn taget till plastens 
egenskaper vad gällande temperatur, ljus samt kemikalisk resistans.

WHITEBOARD
Skötsel
Rengör ytan med en fuktad trasa utan rengöringsmedel. Torka ytan torr 
med mjuk trasa efter rengöringen. Använd inte tavlan innan den är helt 
torr. Såpa, diskmedel eller liknande rengöringsmedel får aldrig användas 
då de förstör ytan.

Fläckar
Om tavlan är väldigt smutsig kan man behöva använda ett 
rengöringsmedel speciellt anpassat för whiteboards. Eftertorka en gång 
med vatten och låt tavlan torka ordentligt innan den används igen.
Om man råkat skriva med en permanent penna, så prova med att skriva 
över texten med en whiteboard penna, vänta en stund och sedan sudda 
ut med en vanlig tavelsudd. 
I värsta fall använd aceton eller T-sprit med försiktighet. 

Allmänt
En vanlig anledning till att whiteboardtavlan blir smutsig är att 
taveltorkaren har gjort sitt och behöver bytas ut. En annan förklaring är att 
man använder en dålig penna som lämnar smuts och fett efter sig.
En whiteboard kan också bli smutsig av människors händer. Fettet från 
händerna kan lämna kvar en hinna på tavlan. Använder man dessutom 
felaktiga rengöringsprodukter, så som tvål och såpa, kan tavlans emalj 
skadas vilket försvårar rengöring av ytan. 
När du skrivit på tavlan, vänta en stund så att tuschen hinner torkat innan 
den torkas, annars kletar färgen ut och det blir svårt att få den riktigt ren. 
På en ny whiteboardtavla syns det skrivna gärna som en skuggning 
efter torkning, detta p.g.a. rester från den skyddsplast som finns på 
all nytillverkad whiteboard, men detta fenomen försvinner efter en tids 
användning. 

TEXTILIER
Skötsel
Vädra och dammsug din möbel regelbundet. Använd mjuk borste. 
Dammsug alltid innan rengöring.
För extra skydd mot väta och smuts kan man impregnera textilen.

Fläckar
Behandla fläckar så snart som möjligt. Sug om möjligt upp fläcken, istället 
för att gnida. 
Åtgärder beroende på vad fläcken innehåller: 
FETTFRIA FLÄCKAR: Försök först med en fuktig (varmt vatten) trasa eller 
svamp. Bearbeta fläcken utifrån och in mot mitten. 
FLÄCK INNEHÅLLANDE FETT: Använd för ändamålet ämnade 
borttagningsmedel. Testa först på mindre syn-ligt ställe. 
Att överdrag är avtagbart betyder INTE att du själv kan tvätta. Finns ingen 
tvättlapp skall textilen kemtvättas.

Allmänt
Solljus och värme kan göra att färgerna bleks och att tygets fibrer blir 
svagare. Placera därför inte möbeln i direkt solljus eller för nära ett 
värmeelement.
Uppkommer noppor, kan dessa försiktigt tas bort med en noppmaskin.

UTEMÖBLER
Skötsel
Rengör med ett milt diskmedel och en mjuk svamp eller trasa. Använda 
aldrig högtryckstvätt.
Furumöbler skall behandlas redan när möbeln är ny och sedan minst två 
gånger till under första året. Därefter minst en gång per år eller vid behov. 
Rengör och låt den torka minst ett dygn och behandla den sedan med 
avsett träskydd. 
Betsade möbler kan vid behov bättringsbetsas.
För möbler i aluminium, rotting och plast, räcker det med regelbunden 
rengöring.
Låt inte glas i direkt solljus bli stående på bord. De fokuserade strålarna 
kan liksom andra varma föremål ge brännmärken på ytan. 
Då möbeln inte används, luta möbeln så att regnvatten lätt rinner av.
Under höst/vinter förvaras möblerna skyddat från väder och vind i ett torrt, 
svalt och välventilerat utrymme. Se till att möblerna är torra när de ställs 
undan.

Fläckar
Svarta fläckar på trämöbler beror främst på föroreningar i luften. Rengör 
och behandla möbeln ofta så att inte föroreningarna tränger in i träet.
Kåda finns naturligt i furu och kan vid högre temperaturer tränga ut ur 
träet. Stelnad kåda kan skrapas bort, medan mjuk kåda företrädelsevis 
tas bort med terpentin.
Vid brännmärken i plast eller trä, får den skadade delen bytas ut.

Allmänt
Trä är ett levande material där färgskiftningar, små sprickor och kåda är 
naturliga fenomen. För att behålla möbeln fin måste den behandlas enligt 
skötselinstruktionerna. En misskött trämöbel kan bli förstörd på en enda 
säsong. 
Stark sol, fukt och regn sliter hårt på dina utemöbler, så skydda dina 
möbler mot mögel, rost och blekning så gott det går. När du inte använder 
möbeln, ställ den gärna under tak eller täck över med ett möbelskydd.
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Vedlikeholdsråd
Vedlikeholdsråd for oppbevaringsmøbler og bord til 
kontor, konferanse, kantine, entré, garderobe og verksted.

LAMINAT
Vedlikehold
Rengjør overflaten med såpebasert vaskemiddel blandet ut i vann. Tørk 
overflaten med en tørr, myk klut etter rengjøringen.

Flekker
Flekker fjernes med et mildt rengjøringsmiddel og en myk klut. Vanskelige 
flekker kan fjernes med forsiktig bruk av aceton. Bruk ikke aceton på 
kantlistene. Bruk ikke skuremiddel, stålull eller liknende produkter som kan 
ripe overflaten. Tørk overflaten etter rengjøringen.

Generelt
Laminat er et slitesterkt materiale, men det er utsatt for vanninntrengning 
i skjøtene. Bruk tette underlag for blomsterpotter, tallerkener, kaffekopper 
og i andre situasjoner der det er fare for søl. Ta bort alle flekker og væsker 
så fort som mulig og tørk overflaten med en gang etter rengjøringen. 
Vær forsiktig med varme, harde eller skarpe gjenstander som kan skade 
overflaten.

TRE OG FINÉR
Vedlikehold
Rengjør overflaten med en fuktig klut og såpe. Unngå for mye væske på 
overflaten. Tørk overflaten med en tørr, myk klut etter rengjøringen.

Flekker
Ikke bruk noe sterkere enn mild såpeløsning. Sterkere rengjøringsmidler 
og andre sterke væsker, som f.eks. alkohol, kan påvirke treoverflaten 
negativt. Bruk aldri skuremiddel eller skuresvamper til å fjerne flekker, da 
disse kan slipe treverket. 

Generelt
Tre er et naturlig materiale og endrer utseende ettersom tiden går. 
Faktorer som bruk og lyspåvirkning har mye å si for hvor fort treet modner 
og blir mørkere. Du bør ikke la gjenstander stå på overflaten over lengre 
tid da disse vil lage skjolder når lys ikke kommer til.
Tre kan lett ripes opp så vær forsiktig med harde og skarpe gjenstander 
mot overflaten. Skulle det oppstå riper i en finért overflate kan man fylle 
ripene med formtre og deretter overflatebehandle området. Det kan 
oppstå nyanseforskjeller i overflaten.
Oppstår det riper i massivt tre kan man slipe det ned og deretter behandle 
hele overflaten. Sprekker kan fylles med formtre, slipes og etterbehandles.
Søl og væsker må tørkes opp umiddelbart. Varme gjenstander bør ikke 
plasseres direkte på lakkerte treflater da det kan forårsake sprekker. 
Kraftige svingninger i temperatur og luftfuktighet kan få treet til å sprekke 
eller slå seg. 

LINOLEUM
Vedlikehold
Rengjør overflaten med et såpebasert vaskemiddel, eventuelt et 
håndvaskemiddel eller et PH-nøytralt rengjøringsmiddel ved mindre 
smuss. For å fjerne vanskelig smuss kan man gni forsiktig med en 
hvit nylonklut mens man rengjør. Tørk overflaten med en tørr klut etter 
rengjøringen. Overflaten kan med fordel beskyttes og vedlikeholdes med 
en myk voks.

Flekker
Flekker, som f.eks. kulepennmerker eller liknende kan fjernes med white 
spirit. Vask deretter overflaten med mild såpe og tørk av.

Generelt
Ha tette underlag for blomsterpotter, tallerkner, kaffekopper og andre ting 
som fort kan skape søl. Fjern alle flekker og væsker så fort som mulig og 
tørk overflaten tørr etter rengjøring.
Vær forsiktig med varme, harde eller skarpe gjenstander som kan skade 
overflaten. Søl må fjernes med en gang. 

LAKKERT MDF
Vedlikehold
Rengjør overflaten med et såpebasert rengjøringsprodukt fortynnet med 
vann. Tørk overflaten med en tørr, myk klut etter rengjøringen.

Flekker
Flekker fjernes med et mildt rengjøringsmiddel og en myk klut. Bruk ikke 
skuremiddel, stålull eller liknende produkter som kan ripe overflaten. Tørk 
overflaten etter rengjøringen.

Generelt
Ha tette underlag for blomsterpotter, tallerkner, kaffekopper og andre ting 
som fort kan skape søl. Fjern alle flekker og væsker så fort som mulig og 
tørk overflaten tørr etter rengjøring.
Vær forsiktig med varme, harde eller skarpe gjenstander som kan skade 
overflaten.
Unngå å bruke selvklebende gjenstander eller teip, da disse kan ta med 
seg lakken når de fjernes.

LAKKERT METALL
Vedlikehold
Rengjør overflaten med et såpebasert rengjøringsprodukt fortynnet med 
vann. Tørk overflaten med en tørr, myk klut etter rengjøringen.

Flekker
Flekker fjernes med et mildt rengjøringsmiddel og en myk klut. Vanskelige 
flekker kan fjernes med forsiktig bruk av rødsprit. Bruk ikke skuremiddel, 
stålull eller liknende produkter som kan ripe overflaten. Tørk overflaten 
etter rengjøringen.

Generelt
Pulverlakkert metall er et slitesterkt materiale, men kan være følsom for 
oksidasjon dersom det oppstår riper eller avflakning av lakken.
Riper som går gjennom lakken bør derfor utbedres fortest mulig for å 
unngå rust. Vær forsiktig med varme, harde eller skarpe gjenstander som 
kan skade overflaten.

RUSTFRITT
Vedlikehold
I utsatte miljøer skal overflaten rengjøres minst hver tredje måned. For 
børstede overflater anbefales vanlig såpevann og etterpolering med en 
tørr og myk bomullsklut.
For glatte overflater kan vanlig vinduspussemiddel (uten klor) brukes.

Flekker
Generelt, både for matte og blanke overflater kan man ved misfarging 
bruke pussekrem uten slipende effekt. For utsatte flater anbefales et 
metallpussemiddel f.eks. Autosol eller lakkrubbing. Stålull må aldri brukes. 
Ved bruk av kjemikalier må man etteskylle nøye med vann og tørke av 
men en tørr bomullsklut. For rustfrie produkter i utsatte miljøer ute kan man 
etter nøye rengjøring legge på et lag med bilvoks.



Generelt
På tross av navnet kan rustfritt ruste. Derfor passer ikke alltid rustfritt inn 
i miljøer med mye luftforurensning, salt eller syrer, som f.eks. i områder 
nære havet eller industriområder.

PLAST
Vedlikehold
Rengjør overflaten med et såpebasert rengjøringsprodukt utspedd i vann. 
Tørk overflaten tørr med en myk klut etter rengjøring.

Flekker
Flekker fjernes med et mildt rengjøringsmiddel og en myk klut. Bruk ikke 
skurepulver, stålull eller liknende  produkter med slipende effekt. Tørk 
overflaten etter rengjøring. Blekede eller missfargede overflater lar seg 
ikke reparere.

Generelt
Plast er en samlebetegnelse for mange ulike typer polymerer med ulike 
egenskaper og mange ulike bruksområder. Det er derfor viktig å velge rett 
produkt med hensyn til plastens egenskaper når det gjelder temperatur, 
lys og kjemisk resistens.

WHITEBOARD
Vedlikehold
Rengjør overflaten med en fuktig klut uten vaskemiddel. Tørk overflaten 
helt tørr etter rengjøring. Bruk ikke whiteboarden før den er helt tørr. Såpe, 
oppvaskmiddel eller liknende rengjøringsmidler skal aldri brukes da disse 
ødelegger overflaten.

Flekker
Om whiteboarden er veldig skitten kan man bruke et rengjøringsmiddel 
som er spesielt tilpasset for whiteboard. Vask over med vann og pass 
på at tavlen er helt tørr før den tas i bruk igjen. Om man har skrevet med 
en permanent tusj kan man skrive over med en whiteboardtusj, vente en 
stund og tørke det vekk med en vanlig klut eller tavletørker. Om dette ikke 
har ønsket effekt kan man bruke aceton eller rødsprit med forsiktighet.

Generelt
En vanlig årsak til at whiteboardtavlen blir skitten er at tavletørkeren er 
brukt opp og bør byttes. En annen årsak kan være at man bruker dårlige 
tusjer som etterlater smuss og fett på overflaten. En whiteboard kan også 
bli skitten av hender, der fettet fra hendene kan bli sittende igjen som en 
hinne på overflaten. Bruker man feil rengjøringsprodukter, slik som såpe 
eller oppvaskmiddel, kan tavlens emalje skades og det blir vanskeligere å 
holde overflaten ren.
Når du skriver på tavlen, vent en stund slik at tusjen rekker å tørke før 
den tørkes av, ellers smøres fargen utover og det blir vanskeligere å få 
det helt rent. På en ny whiteboard kan det som har blitt skrevet synes 
som en skygge etter at det har blitt tørket vekk. Dette oppstår på grunn 
av en beskyttelsesfilm som ligger på den nye overflaten og fenomenet vil 
forsvinne etter en tids bruk.

TEKSTILER
Vedlikehold
Luft og støvsug møbelet regelmessig. Bruk myk børste på støvsugeren. 
Støvsug alltid før rengjøring.
For ekstra beskyttelse mot væske og smuss kan man impregnere stoffet.

Flekker
Behandle flekker så raskt som mulig. Sug om mulig opp flekken, i stede 
for å gni.
Behandling er avhengig av hva flekken inneholder:
FETTFRIE FLEKKER: Bruk en fuktig klut eller svamp med varmt vann. 
Bearbeide flekken fra ytterkanten og inn mot midten.
FLEKKER SOM INNEHOLDER FETT: Bruk rengjøringsmiddel som er 
beregnet for formålet. Test middelet først på et mindre synlig sted på 
møbelet.
At stoffet kan tas av betyr ikke at du selv kan vaske det. Hvis det ikke 
finnes vaskelapp skal stoffet renses.

Generelt
Sollys og varme kan gjøre at fargene blekes og at stoffets fibre blir 
svakere. Plasser derfor ikke møbelet i direkte sollys eller for nære et 
varmeelement.
Eventuelle nupper kan fjernes forsiktig med en nuppefjerner.

UTEMØBLER
Vedlikehold
Rengjør med et mildt oppvaskmiddel og en myk svamp eller klut. Bruk 
aldri høytrykksspyler.
Furumøbler skal behandles når de er nye og minst to ganger til i løpet 
av det første året. Deretter minst en gang i året eller ved behov. Rengjør 
og la det tørke minst et døgn og behandle det deretter med passende 
trebeskyttelse.
Beisede møbler kan ved behov beises opp igjen.
For møbler i aluminium, rotting og plast holder det med jevnlig rengjøring.
La ikke glass bli stående i direkte sollys på bord, da de fokuserte strålene 
kan gi brannmerker på overflaten.
Når møbelet ikke er i bruk, sett det på skrå slik at regnvann renner lett av.
Igjennom høsten og vinteren oppbevares møblene beskyttet fra vær og 
vind i ett tørt, svalt og ventilert sted. Se til at møblene er tørre når de settes 
der.

Flekker
Svarte flekker på tremøbler skyldes først og fremst luftforurensning. 
Rengjør og behandle møbelet ofte slik at ikke forurensningen trenger inn 
i treet. Kvae finnes naturlig i furu og kan ved høye temperaturer trenge 
ut fra treet. Størknet kvae kan skrapes bort, mens myk kvae fortrinnsvis 
fjernes med terpentin.
Ved brennmerker i plast eller tre må den skadede delen byttes.

Generelt
Tre er et levende materiale der fargeforandringer, små sprekker og kvae 
er naturlige fenomener. For å holde møbelet pent må det behandles ihht 
vedlikeholdsinstruksjonene. Et vannskøtt tremøbel kan gå istykker på bare 
en sesong.
Sterk sol, fukt og regn sliter hardt på dine utemøbler, så beskytt møblene 
mot mugg, rust og blekning så godt det lar seg gjøre. Når du ikke bruker 
møbelet, sett det gjerne under tak eller dekk over med et møbeltrekk.

Postboks 288, 2041 Kløfta 
Tlf: 63 94 76 60 
info@cowab.no
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