MATERIAL & SKÖTSEL FURUPRODUKTER
Bra gjort! Du har precis köpt en FSC-märkt svensktillverkad furuprodukt från TÔNN.
Alla TÔNNs furuprodukter tillverkas av ett litet snickeri i Gargnäs, i norrländsk tall från
hållbart skogsbruk. Nedan hittar du tips och råd om hur du tar hand om din furuprodukt
och får den att hålla i många, många år.
Samtliga furuprodukter från TÔNN levereras obehandlade, så att du själv har möjlighet
att välja den ytbehandling som passar dig och ditt hem bäst. Följande information och
råd gäller hyllplan, skrivbord, skåp och vägghyllor i obehandlad furu.
EGENSKAPER
Furu är ett levande material som påverkas av temperaturväxlingar och luftfuktighet.
Får du hem ett hyllplan som inte är helt plant när du packar upp det, kan det bero på
skillnaden i temperatur och luftfuktighet från frakten till ditt hem. Vi rekommenderar
då att du lägger hyllplanet på golvet över natten med den rundade sidan uppåt. På så
sätt kommer fukten att vädras ur träet. Vid behov kan du vända hyllplanet igen och låta
torka ytterligare.
När den obehandlade furun är ny har träet en ljus färg. Lämnas den obehandlad kommer
den med tiden att mörkna. Obehandlat trä kommer även fortsatt att röra sig, även om
rörelsen avtar en del med tiden.
SKÖTSELRÅD
Vi rekommenderar dammtorkning av den obehandlad furun och att du alltid använder
underlägg om du placerar varma objekt på den, samt att du undviker vassa objekt då det
lätt blir märken i träet. Vill du ha en slittåligare yta rekommenderar vi att du behandlar
din furuprodukt.
BEHANDLING
Den obehandlade furun kan behandlas på en rad olika sätt, beroende på vilket utseende och vilken funktion du är ute efter. Väljer du att behandla furun är det viktigt att du
behandlar alla sidor, annars kommer den obehandlade sidan fortsätta att reagera på
luftfuktighet och temperatur, och riskerar att vrida sig.
TÔNN har tillsammans med Ovolin Färgfabrik och Byggnadsvård tagit fram en kollektion
kulörer av äggoljetempera, som passar perfekt att måla dina furuprodukter med. Äggoljetemperan är en helt biologisk nedbrytbar produkt som ger en heltäckande matt yta
med fint liv. Vi säljer även ett antal utvalda nyanser av Osmos Dekorvax, ett vax som ger
dina furuprodukter en ton och skyddar mot färgförändringar, samtidigt som träets karaktär och ådring behålls. För en ännu slittåligare yta rekommenderar vi att avsluta med
Osmos hårdvaxolja. Mer information om både äggoljetempera, dekorvax och hårdvaxolja
hittar du på vår hemsida www.tonnfurniture.com.
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