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1  Massivt træ 

1.1  Generel information  

 Alle møbler i serien Dinesen Collection er behandlet med linolie. 

 En oliebehandling trænger ind i træet og danner en membran, som er smuds- og  
 vandafvisende, og som beskytter træet og giver det finish. 

 Overfladen skal vedligeholdes løbende for at forblive modstandsdygtig.

 Daglig brug 

 Ved daglig brug gøres bordet rent i en hårdt opvredet klud med vand. Er der fedtpletter  
 eller lignende kan almindeligt opvaskemiddel benyttes i vandet. Undgå at gnubbe på  
 bordet med skuresvampe eller lignende da man derved slider igennem overflade- 
 membranen.
 

 Periodisk vedligeholdelse 

 Brug olie, en hvid svamp og en klud til vedligeholdelse af oliebehandlede  
 træoverflader. Brug altid samme olie som møblet er behandlet med oprindeligt til  
 den periodiske vedligeholdelse af træmøbler. Vi anbefaler, at bordet behandles efter  
 modtagelsen for at forhindre det i at udtørre og for at bevare bordets udseende.   
 Efterfølgende skal bordet behandles efter behov. Behovet kan variere meget afhængigt  
 af brugsmønsteret. 
 
 Det er vigtigt at understrege at materialet er organisk og man bør derfor ikke lade  
 farvende væsker ligge på bordpladen. Man bør også være opmærksom på, at varme- 
 elementer direkte på bordpladen kan medføre pletter, skjolder, eller lignende. 
 

 Plejeanvisning med linolie, efter behov 

 1. Vask bordet af i en opløsning med eddikesyre. Opløsning 1/50 eddikesyre/ 
  lunkent vand. Lad bordet tørre helt. 

 2. For at sikre korrekt vedhæftning slibes overfladen let med en slibesvamp. 
  Det er vigtigt, at slibningen foretages i træets længderetning. Der må endelig  
  ikke slibes igennem overfladen. 

 3. Åben olien og rør meget grundigt rundt (kan anvendes straks).

 4. Påfør olien med en hvid svamp - kom rigeligt på så det ser vådt ud.

 5. Lad olien trække 10 min.

 6. Tør overskydende olie af med en bomuldsklud, og poler da efter med en ny tør  
  bomuldsklud, så overfladen står tør og uden søer af olie.

 7. Lad olien hærde i tre døgn før brug, og vask ikke bordet af i sæbevand før  
  efter 14 dage.
 
 Såfremt overfladen af den ene eller anden årsag er blevet særligt udpint, anbefales det  
 at gentage behandlingen i punkt 2-4 for at opnå det mest optimale resultat.

 Overfladen skal være mættet. Gentag behandlingen, hvis der forekommer tørre  
 pletter inden for det første døgn efter behandlingen. 

 

https://www.dinesen.com/da/shop/skurehaandtag/c-26/p-141
https://www.dinesen.com/da/shop/skurehaandtag/c-26/p-141
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 Bortskaffelse

 Olien må IKKE hældes i afløbssystemet. Bortskaf den i henhold til de gældende lokale  
 forskrifter. Olievædede klude og handsker skal bortskaffes i lukkede metalbeholdere  
 for at undgå selvantændelse. 
 

!    ADVARSEL

 LINOLIE INDEHOLDER TØRRENDE OLIER. RISIKO FOR SELVANTÆNDELSE.  
 BRUGTE KLUDE OG LIGNENDE MATERIALER SKAL ANBRINGES I VAND ELLER I  
 LUFTTÆTTE METALBEHOLDERE.
 

 NB

 Dinesen dækker ikke skader forårsaget af forkert slibning eller behandling

1.2 Reparation af skader 
  
 Små ridser 

 Små ridser kan udjævnes med sandpapir i kornstørrelse 220, som stryges i træets  
 længderetning. Gentag oliebehandlingen efter behandlingen med sandpapir.

 Metal på Eg

 Undgå at stille metalgenstande på eg i længere tid ad gangen. Metallet reagerer  
 sammen med træet og efterlader sorte mærker, som kun kan fjernes ved slibning.
 

 Skrabemærker 

 Fjern mærkerne med viskelæder eller en blød rengøringssvamp, som er vædet med lidt  
 olie. Gentag oliebehandlingen efter behov.
 

 Pletter fra f.eks rødvin, fedtstoffer og olie 

 Gnid forsigtigt pletten med en blød rengøringssvamp, der er vædet med olie. Hvis  
 pletterne er absorberet ned i træet, behandles med sandpapir kornstørrelse 180 og  
 derefter med kornstørrelse 220. Træet er nu ubehandlet og skal olieres ved at følge  
 ovenstående vejledning. Det behandlede område bliver muligvis lidt lysere, især hvis  
 det er en mørk træsort. Dette vil fortage sig med tiden. 

 Voks fra stearinlys

 Lad voks fra stearinlys størkne og fjern så meget som muligt med en skarp genstand  
 – pas på ikke at ridse træet. Gnub derefter pletten forsigtigt med en blød rengørings- 
 svamp, der er vædet med lidt olie.
 

 Indhak og ridser

 De fleste indhak kan udbedres, hvis træfibrene ikke er revet over. Stryg indhakkene  
 med lunkent vand (vandet vil få træet til at hæve sig). Når træet er tørt, stryges det med  
 sandpapir kornstørrelse 220. Gentag oliebehandlingen efter strygning med sandpapir.
 

 Kuglepenne, vandfarver og spritpenne

 Brug et kraftigt trækpapir og et opløsningsmiddel, der passer til pletten f.eks. sprit til  
 mærker fra spritpenne, og forsøg at fjerne mest muligt af pletten.
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 Blæk 

 Brug et stykke trækpapir og en salmiakopløsning (ca. 8%) til at forsøge at fjerne mest  
 muligt af pletten. Vær opmærksom på, at opløsningen kan irritere øjnene, huden og  
 åndedrætssystemet.
  
 Læs altid instruktionerne på produktet og følg dem nøje.

  
 Brændemærker

 Overfladiske brændemærker kan i de fleste tilfælde fjernes ved slibning. Undgå kun at  
 slibe på et lille område, da der kan opstå en fordybning. Slib i stedet over et større om- 
 råde. Du kan overveje at konsultere en fagspecialist (f.eks. en møbelsnedker), før du selv  
 forsøger at udbedre skaden.

 NB 

 Når du arbejder med slibemidler som f.eks. bløde rengøringssvampe og sandpapir, skal  
 du altid arbejde på langs af træet. Slib altid over et større område, så du undgår, at der  
 opstår en fordybning.

2 Læder 

2.1  Generel information  

 Dinesen benytter DUNES® serien fra Sørensen Læder. til hynder. Læderet har   
 underspillede,  naturlige markeringer og variationer hvilket bringer personligheden  
 frem i hvert enkelt skind. Ligeledes vil farven af hvert enkelt skind variere. Over tid vil  
 læderet patinere grundet påvirkning fra sollys, indendørs belysning og slitage. 

 Periodisk vedligeholdelse 

 Det bedste vedligeholdelsesråd for alle typer af læder er jævnlig støvsugning med en 
 blød børste. Undgå brug af rengøringsmidler og skarpe genstande. 
 
 Pleje og vedligehold af læder vil altid afhænge af brugen, omstændighederne og  
 slitagen.

 ADVARSEL 

 TEKSTILFARVER FRA IKKE-FARVEÆGTE TØJ OG GENSTANDE KAN FARVE  
 LÆDERTYPERNE MED EN NATURLIG OVERFLADE OG FORÅRSAGE   
 PERMANENT MISFARVNING AF LÆDERET. VÆR DERFOR OPMÆRKSOM PÅ  
 DETTE INDEN BRUG AF MØBLER POLSTRET MED DISSE LÆDERTYPER.

  
3 Tekstil  

3.1  Generel information  
 
 Dinesen benytter Vidar 3 serien fra kvadrat til hynder. Vidar 3 er vævet af bouclé-garn  
 med en almindelig sløjfestørrelse. Vidar har en dyb, stram, storkornet struktur, der egner  
 sig især godt til den grafiske brug af farve i polstring. Vidar blev oprindeligt designet af  
 Fanny Aronsen. 
 
 Den bløde satin overfladefinish på tekstilet kontrasterer med de dybe skyggefulde  
 toner i dybden, hvilket giver en mangefacetteret rigdom til de intense farver i serien.  
 Vidar er tæt vævet uden uregelmæssighederne i de andre bouclé-stoffer inden   
 for denne kollektion. Vidar har en indbydende struktur, som på forskellige måder minder  
 om bjørnebær, appelsinskal eller den trøstende tætstrikkede struktur i en favorittrøje.
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 Daglig rengøring 

 Støvsuges ofte (evt. ved halv kraft), helst hver uge. Møbelstoffer af polyuretan aftørres  
 med tør eller fugtig klud. Kan også støvsuges med blød børste. 
 
  
 Periodisk vedligeholdelse 

 Ved fjernelse af pletter opnår man det bedste resultat, hvis man bearbejder pletten  
 omgående.  
 
 Pletter fra tyktflydende eller faste stoffer, skrabes mest muligt op med en sløv kniv eller  
 spartel før videre behandling. En indtørret plet kan støvsuges for løse partikler før den  
 bearbejdes videre. Hvis det drejer sig om spildte væsker, suges væsken op med en  
 absorberende ren serviet eller klud før den bearbejdes videre. 
 
 Pletter som ikke er fedtholdige, fjernes i første omgang ved skånsom dupning med  
 en ren fnugfri klud eller svamp opvredet i rent varmt vand. Pletten bearbejdes fra  
 yderkant og ind mod midten med rene, fnugfri klude. Fedtholdige pletter kan fjernes  
 med egnede pletfjerningsprodukter. Fælles for alle pletfjerningsprodukter er, at de  
 altid skal afprøves på et ikke synligt sted før de anvendes. 
 
 Møbelstoffet skal tørre helt inden brug.  
 
 For at undgå skjolder på mikrofibre anbefales det at tørre betrækket med en føntørrer. 
 
 Det skal dog bemærkes, at mange pletter kræver en speciel behandling og teknik.  
 Det anbefales derfor altid at kontakte en professionel møbelrensningsvirksomhed  
 inden pletfjerning iværksættes. For at sikre en godt resultat, og især ved større pletter,  
 anbefaler vi, at man kontakter virksomheden CarpetCare. Det er vigtigt man oplyser om  
 man evt. har påbegyndt en behandling. 
 
 Afsmitning fra mørke jeans kan forekomme. Det skyldes megen overskudsfarve i jeans.  
 Afsmitningen kan desværre ikke altid fjernes ved vask eller rens. Er afsmitningen sket  
 på polyurethan varer, kan man forsøge med viskelæder.  
 
 Der må ikke gnides hårdt på stoffet, da der således kan fremkomme hvidslidning eller  
 beskadigelse af evt. luv. 
 
 
 ADVARSEL 

 VÆR FORSIGTIG MED BRUG AF OPLØSNINGSMIDLER IDET DISSE KAN OPLØSE  
 UNDERLIGGENDE POLSTERMATERIALER. ANVEND ALDRIG UFORTYNDEDE  
 RENSEMIDLER, EJ HELLER BLEGEMIDDEL, AMMONIAK OG SÆBE BEREGNET  
 TIL HÅRDE OVERFLADER. 

https://www.carpetcare.dk/

