Treguide
Tre er et levende materiale og blir påvirket av omgivelsene, som for eksempel temperatur, lys og
luftfuktighet.
For at ditt treprodukt skal vare lengst mulig så har vi laget en «omtanke» liste som vil kunne
medføre at ditt treprodukt kan vare i generasjoner.
•
•
•
•
•
•

Utsett ikke treproduktet for direkte sollys.
La ikke treproduktet stå nært varmekilder. Vedovner kan ha strålevarme som strekker seg
flere meter ut fra ovnen.
Bruk aldri treproduktet i mikrobølgeovn eller vanlig ovn.
Ikke rengjør treproduktet i oppvaskmaskin.
La ikke treproduktet bli gjennombløtet / bli stående med vann (væske) i.
Det levende treproduktet liker stabile omgivelser og da spesielt med tanke på luftfuktighet
og temperatur.

Sprekker i tre er naturlig og da spesielt sprekker i kvist, samt treprodukter laget av hel rundstokk,
f.eks. en stubbe.
Når du har fått treproduktet så har det vært gjennom en fase med skånsom lufttørkning over år
ute i friluft – en prosess som gir et godt utgangspunkt for et treprodukt uten store sprekker. Men
siden tre er et levende materiale så kan det ikke utelukkes at ytre faktorer vil kunne påvirke
treproduktet.
En typisk situasjon hvor det oppstår risiko for vridning eller sprekker er hvis treproduktet tar til seg
mye fuktighet (høy luftfuktighet, bløtlegging etc.) for så bli utsatt for varme/tørre omgivelser.
Spenningene som oppstår under den hurtige uttørkningen vil kunne medføre at treproduktet slår
seg eller det oppstår store sprekker.

Vedlikehold
Vi anbefaler rengjøring med tørr klut eller lett fuktet klut med etterfølgende lufttørkning.

Treprodukt behandlet med Rustins Danish Oil
For våre produkter som er behandlet med Rustins Danish Oil så vil det med skånsom bruk av
treproduktet ikke være nødvendig å etterbehandle treproduktet. Men skulle det oppstå behov for
etterbehandling så anbefaler vi at du etterbehandler med Rustins Danish Oil.

Treprodukt behandlet med rå kaldpresset linolje
For våre produkter som er behandlet med rå kaldpresset linolje så vil det med skånsom bruk av
treproduktet ikke være nødvendig å etterbehandle treproduktet. Men skulle det oppstå behov for
etterbehandling så anbefaler vi at du etterbehandler med rå kaldpresset linolje av prima kvalitet.
Vi anbefaler også at du benytter rå kaldpresset linolje fra lin som er dyrket i Norden.

NB: Filler med olje er potensielle brannkilder, de kan selvantenne. Du bør derfor brenne fillen på
en forsvarlig måte etter bruk. En annen metode er å henge fillen forsvarlig til tørk ute i friluft og
etterpå gjennomvæte den med vann, for så kaste den i en brannsikker og tett beholder.

