
Möblerna tillverkas helt av naturmaterial som granitstenmjöl, cement, naturliga jutefibrer och vatten. 
Betongen är porös och när den är färdig försluts produkten med ett vax för att ge ett aktivt skydd mot 
fläckar. Färgskillnader mellan möblerna förekommer. Betongen gjuts för hand och tjockleken är inte alltid 
den samma. Därför kan höjden på möblerna variera.

Möblerna kan användas utomhus sommartid. För betongmöbler med metallunderrede rekommenderas 
användning inomhus.

Rengör med ett milt rengöringsmedel och vatten. Använd inte slipmedel eller rengöringsprodukter som 
innehåller blekmedel eller ammoniak. Vi rekommenderar inte användning av vanliga rengöringsmedel 
(som ofta är citrusbaserade) eftersom de kan innehålla syra, som kan skada betongen. Vanlig såpa, grön 
eller gul, är ett utmärkt rengöringsmedel för betongen, då såpan även återfettar betongen lite grand.

Möblerna skall behandlas med vax en gång under de första två månaderna efter köp och sedan var tredje 
till sjätte månad beroende på användning och placering.

Vi rekommenderar våra kunder att regelbundet behandla sina bordsskivor på det här sättet eftersom 
ytbehandlingen slits bort med tiden. Man bör vara extra försiktig med bordsskivor när de är nya eftersom 
de då fortfarande befinner sig i den intensiva hårdgörande fasen och risken för fläckar är störst under 
den tiden.

När möblerna används utomhus är ytskiktet ännu viktigare, eftersom fukt kan tränga ner i betongen. Un-
der den varma säsongen är detta inget problem, men utsätts möblerna för fukt i samband med kyla kan 
det uppstå sprickor och flagor i betongen. Så kallad frostsprängning.

Därför är det viktigt att möblerna regelbundet behandlas, för att skydda möbeln.
Inför vinterförvaringen är det mycket viktigt att möbeln mättas med olja för att förhindra att fukt går in i 
betongen och ger frostsprängningar. Det går bra att använda vanlig olivolja. 

Använd en vanlig trasa och fortsätt olja in tills betongen inte tar åt sig mer och är ordentligt mättad. 

Tänk på att inte täcka betongen med plast eller presenning och låt inget stå på ytan, såsom krukor eller 
andra möbler. Se till att snö och is inte kan samlas och bli liggande på betongytor.
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För betongmöbler med träunderrede (Akacia) rekommenderar vi en olja anpassad för trä, ”Furniture Oil” 
från ”Leathermaster Scandinavia” är ett bra alternativ. Under tillverkningen behandlas möblerna med olja 
och det krävs att man fortsätter att olja in möblerna för att de ska hålla sig i gott skick. Om möbeln är 
placerad utomhus krävs inoljning flera gånger per år.

Se till att möbeln är torr och ren före inoljning. Fortsätt att olja tills ytan är mättad och möbeln inte tar 
åt sig mer av oljan. Torka bort överflödig olja med en trasa. Tänk på att skydda underlaget före och efter 
behandling.

Förvara gärna möblerna under tak och frostfritt om det går.

Sprayvax protection 
Spray Wax från Leather Master förhindrar att vätska och
smuts tränger ner i ytan. Produkten fungerar utmärkt på trä,
sten och andra absorberande material som behöver skyddas.
Testa alltid på en dold yta innan behandling. 
Räcker till 2-4 m2 beroende på hur absorberande ytan är.

Gör så här:
1. Skaka burken.
2. Spraya ett jämt lager med ca 20 cm avstånd på den yta som ska behandlas.
3. Polera omedelbart med en mjuk trasa. Låt inte vaxen torka in innan polering.
4. Ytan kan tas i bruk efter ca 2-4 timmar.

Här är länk till conditioner:
https://www.newport.se/shop/mobler/utemobler/teakmobler/sprayvax-protection
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