MATERIAL & SKÖTSEL INSTRUKTIONER
B E TO N G

KO N S T R OT T I N G

Möblerna tillverkas helt av naturmaterial så som granitstenmjöl, cement, naturliga

Möblerna är tillverkade med aluminiumram med syntetisk rotting av polyeten.

jutefibrer och vatten. Betongen är porös och när den är färdig försluts produkten

Rekommenderas för användning både inomhus och utomhus. Tänk på att plasten kan

med ett vax för att ge ett aktivt skydd mot fläckar. Färgskillnader mellan möblerna

bli skör vid kyla och förvara möblerna skyddat vid vinterförvaring

förekommer. Betongen gjuts för hand och tjockleken är inte alltid den samma och

Rengör med vatten och mjuk borste. Använd inte högtryckstvätt. Använd med fördel

därför kan höjden på möblerna variera.

”Plastic rattan conditioner”, vilken effektivt rengör och återfettar möblerna.

Möblerna kan användas utomhus sommartid. För betongmöbler med metallunderrede

DYNOR TILL KONSTROTTINGMÖBLER

rekommenderas användning inomhus.

Som standard erbjuder vi dynor i off-white av 100 % polyester till våra

Rengör med ett milt rengöringsmedel och vatten. Använd inte slipmedel eller

konstrottingmöbler. Produkterna som är markerade med innebär att du kan låta

rengöringsprodukter som innehåller blekmedel eller ammoniak eller är citrusbaserade

tillverka dynor eller möbelklädsel av våra tyger eller skicka in ett eget tyg.

eftersom de kan innehålla syra, vilket skadar betongen.

När du skickar in ett eget tyg tar vi betalt enligt priskategori 1. Kontakta oss för exakt

Möblerna skall behandlas med vax minst en gång under de första två månaderna

tygåtgång.

efter köp och sedan var tredje till sjätte månad beroende på användning och
placering. Vi rekommenderar att regelbundet behandla sina bordsskivor på det här
sättet eftersom ytbehandlingen slits bort med tiden.
Man bör vara extra försiktig med bordsskivor när de är nya eftersom de då
fortfarande befinner sig i den intensiva hårdgörande fasen och risken för fläckar är
störst under den tiden.
När möblerna användas utomhus är ytskiktet ännu viktigare eftersom fukt kan tränga
ner i betongen. Under den varma säsongen är detta inget problem, men utsätts
möblerna för fukt i samband med kyla kan det uppstå sprickor och flagor i betongen,
så kallad frostsprängning.

T E A K U TO M H U S, I N S TA N T G R E Y

Dessa skador anses inte som reklamationer!
Därför är det viktigt att möblerna behandlas regelbundet.
Inför vinterförvaringen är det mycket viktigt att möbeln mättas med olja för att
förhindra att fukt går in i betongen och ger frostsprängningar . Det går bra att
använda vanlig olivolja. Använd en vanlig trasa och fortsätt olja in tills betongen inte
tar åt sig mer och är ordentligt mättad.
Tänk på att inte täcka betongen med plast eller presenning och låt inget stå på
ytan, såsom krukor eller andra möbler.
Förvara gärna möblerna under tak och frostfritt.

Obehandlad teak ändrar gradvis färg vid utomhusexponering från honungsfärgad
i början, till silvergrå med tiden. Teakmöblerna för utomhusbruk behandlas med en
miljövänlig, vattenbaserad lösning som ger den grå väderbitna färgen redan från
början, så kallad Instant Grey. Den olika strukturen i träet gör att bordet suger åt sig
olika mycket av medlet och därför kan man få en liten skillnad i färg på mellan olika
bord. Behandlingen kommer gradvis att blekna och den naturliga patinan kommer
framhävas och möblerna behåller sin grå färg. Det kan uppstå svarta prickar på ytan
i början. Dessa är inte mögelfläckar och kommer försvinna med regn eller om man
sköljer möblerna med vatten.

Betong med träunderrede

Tänk på att mögelfläckar och så kallat svartmögel kan uppkomma med tiden från

För betongmöbler med träunderrede (akaciaträ) krävs inoljning flera gånger per år.

regn och smuts via luften och därför skall man tvätta sina möbler regelbundet för att

Se till att möbeln är torr och ren före inoljning. Fortsätt att olja tills ytan är mättad och

undvika detta.

möbeln inte tar åt sig mer av oljan. Torka bort överflödig olja med en trasa. Tänk på

Möblerna bör behandlas ett par gånger per år med ”Teak Shield” för att behålla

att skydda underlaget före och efter behandling. Vi rekommenderar “furniture oil” från

sitt skydd mot fläckar och vatten. Placeras torrt och fritt från temperaturväxlingar vid

“Leathermaster Scandinavia” Läs igenom bruksanvisningen för användning.

vinterförvaring.

TEAK SHIELD
Maintenance kit for
outdoor teak
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