Vedlikehold av
Balder utemøbler
Naturlig impregnert
Balder utemøbler er laget av den beste furukvaliteten – nemlig malmfuru.
Når et furutre når en alder av 40 år, trenger ikke stammen lenger de innerste
vedcellene til å transportere næring og vann. Disse fylles da med kvae og harpiks,
som gjennomtrenger kjerneveden og hindrer at treet råtner. Trevirket blir dermed
naturlig impregnert, en egenskap som vi i Norge har utnyttet i tusenvis av år.
For å få en fin gråsvart farge, er våre utemøbler behandlet med en farget
løsemiddelbasert olje av høy kvalitet, som trenger godt inn i treverket.
Kvae – harpiks
På solvarme dager vil det høye innholdet av kvae/harpiks komme til syne i form
av utslag ved kvister og i margen. Dette er helt naturlig og er et kvalitetstegn som
forteller oss at møblene er ekstra motstandsdyktige. Utslagene er størst første
sesongen. Fersk kvae skrapes vekk med kniv, klebrige rester fjernes med white spirit.
I kontakt med luft vil kvaen etter hvert størkne, da er den lettere å skrape bort.
Om du ikke foretar deg noe, vil kvaen tørke ut og etter hvert bli «vasket bort» av
vær og vind.

Slik gjør du:
1. Vask og puss før du påfører olje. Balder utemøbler bør ha stått ute en

sesong, før du foretar første vask og olje behandling. Vask skånsomt med lunket
vann tilsatt syntetisk vaskemiddel f.eks Jotun husvask (ikke kraftvask). Bruk en
myk børste, lite vann og tørk straks av. Når møblene har tørket, puss lett over
hele bordet/benken med sandpapir (60 korning). Jobb hele tiden i treets
lengderetning. Fjern pussestøvet med en myk kost.
2. Bruk en bred pensel og påfør oljen* over hele bordet. Oljen er tyntflytende

Anmerkninger:
Unngå strekt solskinn og regn
under behandlingen. Rist oljen godt
før bruk. Vi anbefaler at du vasker
dine utemøbler både vår og høst.
Oljebehandling anbefales en gang
i året. Jevnlig vedlikehold
forlenger levetiden og gir et
friskere utseende.

og lett å smøre på – få med kanter, endevanger og tappeknuter. Ikke ha på for
mye olje, her er det bedre med for lite enn for mye.
3. Tørk av overflødig olje med en gang, det skal ikke ligge igjen olje på overflaten.

Et gammelt håndkle er fint å tørke av med.
4. Gjør deg helt ferdig med bordet før du behandler benkene.

Treverket på undersiden er mindre utsatt og vedlikeholdes kun etter behov.

*Olje for senere vedlikehold
Fargen på utemøbler vil endre seg noe etter hvert, alt etter hvor mye
de blir eksponert for vær og vind. For å friske opp fargen kjøper du
Baron Extra Terrassebeis C-base, og ber kundebehandleren i butikken
tilsette fargen Bergan – fargekode FR4232. Produktet selges i alle
Fargerike butikkene.Støvtørr etter 16 timer. Et spann på 3 liter er
nok til 2–3 behandlinger.
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Viktig! Filler/svamp eller annet som er brukt under behandlingen må straks destrueres. Inneholder tørkede oljer, fare for selvantennelse.
Brennes opp eller fuktes med vann og legges i en brann sikker container/beholder.

