Tack för att ni har valt ett Fargo plankbord, hoppas att ni kommer ha många trevliga
stunder vid detta bord. Med rätt omsorg så kommer ni ha ett bord som åldras vackert och
får en fin patina.
Att skapa en möbel från grunden kräver ett stort kunnande och erfarenhet hos snickaren.
Inte bara i tillverkningsprocessen, utan även i valet av råmaterial. Virket som används är
noga utvalt och torkat, innan det sågas i breda stavar för att ge den rustika känslan,
samtidigt som borden har en lätt och skandinavisk framtoning.
Trä är ett naturmaterial, som behöver skötas efter omgivningen den står i.
Virket är torkat till att ha en fuktighet på 6-8%. Detta stämmer med den relativa
fuktigheten på 40-60% vi har i våra bostäder med en temperatur på 20 grader.
När den relativa fuktigheten understiger 35%, då blir inte klimatet bra för möbeln eller
för oss människor, det medför att torrsprickor uppstår.
Detta gäller speciellt under vinterhalvåret, ju längre norr ut man kommer. Kall torr luft
utomhus och hög uppvärmning inomhus.
Man skall undvika att ha möbeln i ett rum med skiftande temperatur & fuktighet. För då
kommer träet att anpassa sig till den omgivningen. Träet kommer då att röra sig när
fuktigheten ändras. Och då kan det uppstå små sprickor eller en viss böjning när träet rör
sig.
Fukt på ytan gör att träet ”reser sig” och tappar sin mjukhet och får en sträv yta.
Detta är ingen defekt eller fel, utan snarare ett bevis på ett levande material.
Ta hand om ditt bord med följande råd.
Placera inte bordet i direkt solljus eller nära eldstad och inte i anslutning till ett element.
Tänk på att golvvärme torkar ut träet underifrån vilket medför att undersidan behöver
extra omvårdnad.
Ha inte saker stående på samma plats under längre tider på bordet, då träet ändrar färg
och nyans med tiden.
Täck aldrig bordet med ett lufttätt material, tex. plast eller vaxduk.
Skydda bordsytan från varma och fuktiga föremål med underlägg. Tex. ställ aldrig en
pressokanna för kaffe direkt på bordet. Det blir varm kondens mot skivan och en fuktfläck
som följd.
När man spiller vätska, torka upp så fort som möjligt.
Använd inte disk eller rengöringsmedel på bordet. Mild såplösning kan användas för att
avlägsna fett och smuts. Torka av bordet med lätt fuktad trasa och efter torka tort.
Olja in bordet 3-4 gånger per år, eller efter behov.
Tips, testa med att lägga en droppe uppe på skivan. Den skall inte tränga ner på några
minuter. Gör den det, olja in.

Skötsel:
Oljade bord:
Stryk alltid ut oljan i fiberriktningen med en luddfri trasa eller slipsvamp. Eftertorka efter
15-20 minuter.
Pigmentoljade bord:
Oljade bord med pigment, som vitolja, gråolja, svartbrunolja och rökfärgad olja. Stryk ut
oljan i fiber riktningen ( häll inte ut oljan på bordet ). Man kan börja eftertorka efter
några minuter i fiberriktningen. Ju längre tid man väntar med att eftertorka, desto mer
färgpigment fastnar i träet. Vänta inte för länge, så att pigmentet hinner torka.
Har ni fått en skrovlig yta, märken eller vattenringar, slipa med sandpapper eller
slipsvamp i grovlek 240-320 i fiberriktningen.
Förlängningsskivor kan bågna under förvaring om dom utsätts för fukt. Speciellt om en
sida utsätts för mera fukt, tex. liggande på en vind eller källare. Den sidan som utsätts för
fukt kommer att ”växa” så den blir lite längre med böjning som följd.
Detta kan åtgärdas genom att man lägger skivan på golvet med den kortare sidan ner, i
rumstemperatur i några dagar så fuktbalansen blir återställd.
Var noggrann med alla trasor med olja, att blöta dom med vatten innan dom slängs.
Dessa kan nämligen självandtända.

Med vänliga hälsningar
Fargo teamet.

