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FDV Ja-benken - drift- og 
vedlikeholdsinstruksjoner

MATERIALER
Benkeserien består av Møbeltørket eik, varmgalvanisert stål, 
med vanger av betong eller varmgalvanisert stål. Stålet kan al-
ternativt levers lakkert i ønsket farge.

GENERELL RENGJØRING
Eik inneholder garvesyre, og når eiken er ny vil det kunne skilles 
ut syre i form av brunt vann som vil kunne renne ned på under-
laget. Dette vil forsvinne av seg selv over tid. Møblene krever 
i utgangspunktet minimalt vedlikehold under normal drift og 
miljøpåvirkning, men å beholde møblenes optimale bruksverdi vil 
kreve regelmessig rengjøring. Som regel bør rengjøring gjøres 
minst en ganger i året, hvis møblene er plassert under trær kan 
det være nødvendig med rengjøring oftere. 

VERDT Å VITE OM EIK
Eik er svært motstandsdyktig mot råte. Man kan bruke benken 
uten a overflatebehandlet den og levetiden er allikevel svært 
lang. På sikt vil eik få en grå overflate. Sprekker vii også kunne 
bli mer fremtredende. Dersom man ikke ønsker en grå overflate 
anbefales det å olje treverket før man tar benken i bruk. Eik 
inneholder stoffer som også lar seg påvirke når det far kontakt 
med metall. Har ubehandlet eik kontakt med metall og vann kan 
man raskt få misfarging av treet. 

VEDLIKEHOLD
Treet reagerer på endringer i fuktighet og både absorberer og 
avgir fuktighet ettersom årstidene endres. Vedlikehold er en 
forutsetning for at treets funksjon og utseende skal oppret-
tholdes. Avhengig av hvor sårbare overflatene er for sol, vann 
og mekanisk slitasje varierer behovet for hvor ofte og hvor mye 
vedlikehold som kreves. I tillegg til normalt vedlikehold, i form av 
å regelmessig tørke av møblene med et mildt vaskemiddel, skal 
man ha som regel at man et par ganger i året ser over over-
flatene mer oppmerksomt. 



Vær ekstra oppmerksom på horisontale flater. Hvis du er usikker 
på hvor mye arbeid du vil legge ned i vedlikehold av trevirket kan 
man prøve en mindre synlig del av treet, for eksempel en rygg 
eller en side. Med mindre hyppig vedlikehold av ubehandlet eller 
oljet eik vil en gråere tone kunne oppnås raskere, noe som også 
er verdsatt av mange. Med et normalt vedlikehold vil trevirket 
eldes vakkert og oppnå lang levetid.  Eik vil tåle vårt skandina-
viske klima med de mektige sesongmessige endringer som følger 
med. Gjennom hyppig vedlikehold har eik godhet, livslengde og 
formstabilitet. På eldre benker kan man imidlertid se sprekker og 
noen ganger spor av trevler.

DERSOM EIKEN SKAL OLJES:
- Bruk hardtre-olje.
- Unngå overflatebehandling i direkte sollys eller hvis tempera-
turen er under +10 grader.
- Pass på at treet er rent og tørt (bruk ikke høytrykksvask for 
rengjøring!)
- Slip lett med fint sandpapir, f.eks. sandpapir med grovhet 180, 
og fjern støv.
- Stryk på oljen med en pensel og la den tørke i 20-30 minutter.
- Tørk av overflødig olje og lagre brukte filler på riktig måte i 
forhold til risikoen for selvantennelse.
-  La oljen tørke.

Treverket bør behandles med en tre-konserveringsolje én eller to 
ganger i året, helst på våren når fuktigheten er lav.


