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Bordplader med finér

En fineret bordplade består af et kernemateriale af træfiberplade, hvorpå der er limet et tyndt lag 
finér på begge sider. Denne opbygning gør, at finerede bordplader ikke påvirkes i samme grad 
af skiftende luftfugtighed som bordplader i massivt træ. Tykkelsen på finéren varierer alt efter 
træsorten, men er typisk omkring 0,5mm tyk. Finéren på det enkelte bord er altid skåret af den 
samme stamme, hvilket får bordet til at fremstå harmonisk og ensartet. 

Almindelig rengøring og vedligeholdelse – olierede bordplader med finér
Daglig rengøring foretages med en blød klud opvredet i varmt vand. Undgå at anvende 
rengøringsmidler eller kemikalier. 
Finerede bordplader kan genbehandles på samme måde som bordplader af massivt træ. Vi 
anbefaler, at man oliebehandler sin bordplade med jævne mellemrum, alt afhængig af placering 
og anvendelse. Da fineren er forholdsvis tynd, skal der udvises stor forsigtighed ved brug af 
slibesvamp og sandpapir. 

Almindelig rengøring og vedligeholdelse – lakerede bordplader med finér
Daglig rengøring foretages med en blød klud opvredet i varmt vand. Undgå at anvende 
rengøringsmidler eller kemikalier. 
Lakerede overflader kan ikke umiddelbart genbehandles eller repareres på samme måde som 
oliebehandlede overflader. Hvis der skulle opstå større skrammer eller ridser i overfladen, 
anbefales det at få skaderne udbedret på et professionelt snedkerværksted. 

Særlige forbehold
Til trods for at finéren på det enkelte bord er skåret af samme stamme, vil der kunne forekomme 
farvevariationer i de enkelte finérbaner. Mindre knaster, markante åretegninger og farvevariationer 
er en del af træets naturlige udseende.

Da dagslys modner træets farve, er det vigtigt at være forsigtig med permanente placeringer af 
diverse genstande på bordpladen, f.eks. fade, vaser og lysestager, da de kan medføre uønskede 
farveforskelle under modningen, som efterfølgende vil være vanskelige at udjævne.

Brug aldrig slibende rengøringsmidler, ståluld eller polish på møbler med finér. 

Sæt ikke varme eller fugtige genstande direkte på bordpladen. 
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