
Svarte ringer – en kjemisk reaksjon
Eikeplater har høyt innhold av garvesyre. Det skjer en kjemisk reaksjon når garvesyren kommer  
i kontakt med metall og vann. Garvesyren lager svarte ringer om en fuktig hermetikkboks eller  
et vått glass blir stående på kjøkkenbenken. 

Brennmerker
Brennmerker fra kjeler er vanskeligere å få bort, men ikke umulig. Woca Flekk nøytraliserer  
kan ta vekk mye av misfargingen, men skadet treverk må pusses ned og behandles på nytt.  
Litt avhengig av omfang, men blir det store fargeforskjeller etter nedpussing, kan det være  
smart å pusse ned hele benkeplaten og påføre den opprinnelige oljen med farge fra Kistefos 
Møbler på nytt.

Unngå nye flekker
Den beste sikkerheten for å unngå nye flekker, er at du sørger for at dine benkeplater til enhver 
tid er godt satt inn med olje. Unngå metall, våte gjenstander og varme kjeler på dine benkeplater. 
Er du i tvil om benkeplaten trenger olje, prøv vann testen. Drypp en dråpe vann på benkeplaten. 
Dersom vanndråpen perler seg, er platen godt nok oljet. Hvis den derimot flyter utover, bør 
platen oljes.

Tips og råd om flekker  
på benkeplaten
Er uhellet ute, og sausen eller vinen plutselig ligger i en liten pøl på benkeplaten,  
er det viktig å handle raskt. Vask vekk sølet umiddelbart med Zalo og lunkent  
vann. Ikke gni mer enn nødvendig, vask deretter hele platen for å unngå skjolder.  
For flekker som har «satt seg» i benkeplaten finnes det effektive hjelpemidler.  
De som beskrives nedenfor fås kjøpt i flere nettbutikker, eller søk forhandlere  
av Woca-produketer i Norge.
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Woca Flekknøytraliserer 
Fjerner svarte flekker/ringer fra metall 
eller vannreaksjoner i treverket.

1. Spray med Woca Flekknøytraliserer  
i jevnt lag over flekken

2. La virke i 30–60min

3. Tørk av med oppvridd klut

4. Gjenta behandlingen om nødvendig 

5. Ser fargen på reparasjonsstedet bra  
ut, påfør transparent vedlikeholds  
olje på nytt når alt har tørket

6. Om reparasjonen har laget stor 
fargeforskjell, bør flekken oljes med 
platens opprinnelige fargeolje, kontakt 
Kistefos Møbler

Woca Flekkfjerner 
Fjerner flekker fra fett, rødvin,  
blod, kaffe og te. 

1. Spray et lag med Woca Flekkfjerner 
direkte på flekken

2. La virke i 10–20 min.

3. Børst med en myk børste til flekken  
er oppløst

4. Tørk over med en oppvridd klut  
i lunkent vann

5. Gjenta prosedyren om nødvendig

6. Når benkeplaten er helt tørr, påføres  
anbefalt vedlikeholdsolje på nytt


