
Bord-/benkeplatene  
må oljes før de tas i bruk!
På fabrikken blir bord og benkeplater oljet én gang, med den fargen kunden  
bestemmer. Etter denne behandlingen må platene herde noen dager før det siste 
toppstrøket med klar olje kan påføres. Når platene nå er ferdig montert hos deg,  
er de klare for det siste beskyttende toppstrøket med transparent (fargeløs) olje. 

Prosedyren du skal følge nå, er nøyaktig den samme som når du senere skal  
vedlikeholde platene (én gang i året). Derfor er det like greit å lære seg denne  
jobben først som sist! Dette toppstrøket, og jevnlig vedlikeholdsolje senere, vil gi 
deg en lettstelt og motstandsdyktig bord-/benkeplate. Det er svært enkelt og tar  
bare noen minutter. Benytt den medsendte oljen, det er tilstrekkelig for første  
behandling. Olje for senere vedlikehold, se vår anbefaling nedenfor. 

Slik oljer du bord-/benkeplaten:

1. Dekk til gulvet med gamle aviser e.l. i tilfelle søl.

2. Bruk den lille sandpapirlignende pusseputen som ligger i esken. Stryk denne  
lett langs med platen for å åpne porene i treverket. Puss hele tiden i treets  
lengderetning.      

3. Fjern pussestøvet med en støvsuger, og tørk deretter over med en fuktig fille.

4. Når platen er helt tørr og støvfri kan du starte behandlingen.

5. Rist oljeflasken godt før du åpner, og tøm noen striper med olje direkte  
på platen. Bruk den lille svampen og fordel oljen jevnt utover hele platen.  
Jobb hele tiden i treets retning, ikke på tvers av platen. Ta også med kantene  
både på langsiden og i endene.

6. La platen «bade» i olje. Påfør mer på områder som du ser trekker mye olje.

7. Etter ca 15 minutters «oljebad» er platen mettet. Tørk av all overflødig olje.  
Bruk medsendt fille eller et gammelt håndkle.

8. Bord-/benkeplaten er nå ferdigbehandlet.

9. Vent til dagen etter før dere tar platen i bruk. Unngå bruk av vann, såpe  
eller andre væsker på platene den første uken. Dette fordi det er hardvoks  
i oljen som trenger en ukes herding.

Olje for senere vedlikehold:
Som en generell regel bør bord-/benkeplater oljes en gang i året.  
For fremtidig vedlikehold anbefaler vi at dere bruker Osmo TopOil: 
• Til mørk grå og gråoljet benkeplate, bruk 3058 Fargeløs matt
• Til brun og svartoljet benkeplate, bruk 3028 Fargeløs silkematt
• Til hvitoljet benkeplate, bruk 3068 Naturell matt 
Oljene selges i 0,5l emballasje hos de fleste fargehandlere og byggevareutsalg.

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.
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Nyttig å vite!
Unngå å sette våte glass, jerngryter,  
varme kjeler, blikkbokser eller andre  
gjenstander i ubehandlet jern/blikk  

direkte på bord-/benkeplaten.  
Det kan gi svarte ringer, flekker  

og misfarging på platen.  
Skulle dere likevel ved et uhell  

få ringer eller misfarging se  
www.kistefosmobler.no  

for råd/tips.


