
 

BADRUMSMÖBLER 
Produkt & skötselbeskrivning 

ALLMÄNT: 

Svedbergs möbler består i huvudsak av fukttålig spånskiva, MDF eller 
massivt trä. Vid ytbehandlingen sker ett antal olika processer som skall 
bibehålla och säkerställa möbelns ytfinish och livslängd under lång tid 
framöver. För att minimera risken att vatten t ex tränger in i skarvar bör 
man ändå torka bort vatten så snart som möjligt med torr trasa. 
 

SKÖTSELRÅD: 

Rengöring av Svedbergs möbler sker enklast med en fuktig trasa med 

eventuellt lite vanligt rengöringsmedel. Du bör undvika skurmedel och andra 

medel som innehåller slipmedel, syror eller ammoniak.  

TVÄTTSTÄLL 

Porslin 

Missfärgningar på porslin tar man lättast bort med citron - eller vinsyra, som 
man noga sköljer bort efteråt. För kalkavlagringar på porslinet kan man 
använda hushållsättika som värmes till en temperatur av 50 °C. Gnid sedan 
in ättikan mot kalkfläcken och låt verka. Upprepa behandlingen vid behov. 
 

Gjutmarmor 

För att hålla rent marmor tar man lättast en fuktig trasa och milt 
rengöringsmedel. Om man vill ha en riktig glansig yta kan man använda ett 
fint polermedel och sedan vaxa med ett traditionellt bilvax. Gör du detta 
regelbundet får du en yta som håller sig så gott som ny för en lång tid 
framöver. 
 

SPEGLAR 

Rengöring av glaset sker med hjälp av, för badrum och ändamålet avsedda 

rengöringsprodukter. Avtorkning av ytorna bör ske med frottéhanduk eller 

annat mjukt material. Använd aldrig rengöringsmedel som har en slipande 

effekt eftersom de kan repa glasytorna. 

BÄNKSKIVOR - Granit 

Granit är ett naturmaterial. Det innebär att färg och struktur kan variera i 

utseende från skiva till skiva. I en del sorter av granit kan det finnas små porer, detta är helt naturligt och är inget som försämrar granitskivans kvalitet. 

Då slipning och bearbetning av varje granitskiva är omfattande kan granitskivans storlek avvika något (ett fåtal mm). 

Det finns en tumregel för rena och skinande granitskivor: ju fortare Du avlägsnar en fläck, desto enklare är den att få bort. Produkter som innehåller 

fett (t.ex. hudkräm) kan tränga ner i materialet och ge bestående fläckar om de inte avlägsnas omedelbart. Med en mjuk svamp eller trasa och lite 

ljummet vatten gör Du skonsamt och enkelt rent Din granitskiva. Vid hårdare nedsmutsning kan Du ta en gnutta milt rengöringsmedel i vattnet, men 

undvik slipmedel (t.ex. rubbing) då detta kan repa den polerade ytan. Det finns många rengöringsprodukter avsedda för granit/sten, glöm ändå inte att 

läsa instruktionerna noggrant och kontrollera medlets användningsområde innan Du börjar. Testa gärna på ett litet område först. 

BÄNKSKIVOR - Massiv Ek 

Har du valt en massiv träskiva har du valt ett naturligt material som kräver omtanke och underhåll för att behålla sin skönhet under många år. En 

massiv träskiva blir bara vackrare med åren. 

Observera att all behandling och allt underhåll skall utföras på torra skivor. 

Första tidens behandling av oljade skivor är oerhört väsentlig för att de skall bli lättskötta och snygga för lång tid framöver. Träskivans celler behöver 

mättas med olja för att skivan skall bli formstabil samt motstå fukt och smuts. Lägg på flödigt och arbeta in oljan med trasa. För en extra len yta 

använder du en mjuk slipkloss (extra fin). Glöm inte kanterna. Låt oljan ligga på i 30 minuter. Fördela emellanåt överskottet till de delar som suger 

mycket. Gnugga sedan ytorna torra med en luddfri trasa.  

Den trasa eller svamp du använt kan självantända då oljan oxiderar. Blöt med vatten och slå in lufttätt eller elda under kontrollerade former. Upprepa 

behandlingen minst en gång till första veckan, därefter en gång i veckan i tre veckor. Upprepa efter en månad, tre månader och sex månader. Behandla 

sedan med olja och trasa en eller två gånger om året. Har det kommit smuts ner i träets porer, använder du en mjuk slipkloss (extra fin) tillsammans 

med oljan. Efter en sådan behandling behöver träet ytterligare behandlingar med olja efter en eller två månader. Till en början kommer fibrer i träets 

yta att resa sig så att ytan känns sträv. Då använder du en mjuk slipkloss (extra fin) och arbetar i träets längdriktning när du behandlar ytan med olja. En 

del starka rengöringsmedel löser olja. Då blir ytan ljus och sträv. Behandla med olja omedelbart som beskrivits ovan och försök hitta rengöringsmedel 

som inte löser oljan. 

PRODUKTKOD: 

Svedbergs produkter märks med en 4 - siffrig produkt kod, var god och ange den vid kontakt med återförsäljare.  

Produkt      Artikelnummer 
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