
CARL HANSEN & SØN

Bordplader i massivt træ 

Carl Hansen & Søn producerer bordplader af stavlimet massivt træ. Den enkelte bordplade er 
sammensat af et varierende antal stave afhængig af bordets størrelse og facon. Stavlimningen 
gør det muligt at sammensætte træet alt efter farve og struktur for derved at få bordpladen til 
at fremstå med et balanceret og harmonisk udseende. 

Almindelig rengøring og vedligeholdelse - sæbebehandlede bordplader
Sæbebehandlingen får træet til at fremstå smukt og naturligt. Sæbefedtet er vandopløseligt, 
hvorfor det er vigtigt at vedligeholde sit sæbebehandlede bord ofte.
Daglig rengøring foretages med en blød klud opvredet i varmt vand, tilsat sæbeopløsningen 
fra plejekittet. Undgå at anvende rengøringsmidler eller kemikalier på bordpladen. 
Spildte væsker, vandskjolder fra glas o. lign.  fjernes med det samme for at undgå pletter og 
aftegninger på bordpladen.  
Bordpladen er grund-sæbebehandlet fra fabrikken, men for hurtigt at opnå en smudsafvisende 
overflade, bør bordpladen sæbebehandles yderligere, inden den tages i brug. Jævnlig 
vedligeholdelse af sæbebehandlet massivt træ er nemt og sikrer samtidigt, at træet beskyttes 
bedst muligt mod pletter og snavs. Sæbebehandlingen bør gentages med jævne mellemrum, alt 
afhængig af placering og anvendelse.

Sæbebehandling af bordplade 
• Til sæbebehandling anbefaler vi, at man bruger plejekittet, der fulgte med bordet.
• Rengør først bordpladen. Pletter og snavs skal fjernes helt inden genbehandlingen for at opnå

det bedste resultat. Besværlige pletter fjernes med en slibesvamp eller fint sandpapir korn 220.
• Inden sæben påføres, slibes hele bordpladen let med slibesvampen. Slib altid i årenes

længderetning.
• Påfør sæbeopløsningen med en klud eller svamp i årenes retning på hele bordpladen. Undgå

klatter og striber af sæbe. Sæberester kan, især på egetræ, efterlade mørke skjolder, som
efterfølgende kan være vanskelige at fjerne.

• Aftør bordpladen for sæberester.
• Husk ligeledes at behandle bordpladens underside for at undgå uens udtørring. Uens udtørring

kan forårsage revnedannelse og skævheder i bordpladen.
• Lad bordpladen tørre helt op, inden den igen tages i brug.
• Det kan ske, at træfibrene rejser sig efter de første sæbebehandlinger. Træfibrene fjernes med

slibesvampen når bordpladen er hel tør.

Sæbeblanding til behandling af bordplader
Som alternativ til plejekittet kan man selv lave en sæbeblanding til vedligeholdelse af sine 
træmøbler. Sæbeblandingen fremstilles af ¼ dl naturlige sæbespåner uden farve og 1 liter 
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varmt vand. Sæbespånerne opløses helt i det varme vand og afkøles til stuetemperatur inden 
anvendelse. Hæld aldrig sæbeopløsningen direkte ud på møblet. Møblet har kun brug for 
sæbefedt, ikke vand. Påføres der for meget vand, kan den efterfølgende tørring fremkalde revner i 
træet. 

Ved sæbebehandling af egetræsmøbler må sæbeopløsningen ikke være for kraftig. En kraftig 
sæbeopløsning gør træet mørkere. 

Almindelig rengøring og vedligeholdelse – oliebehandlede bordplader
Daglig rengøring foretages med en blød klud opvredet i varmt vand. Undgå at anvende 
rengøringsmidler eller kemikalier. Vi anbefaler, at man oliebehandler sin bordplade med jævne 
mellemrum, alt afhængig af placering og anvendelse. 

Oliebehandling af bordplade
• Til oliebehandling anbefaler vi, at man bruger plejekittet, der fulgte med bordet.
• Rengør først bordpladen. Pletter og snavs skal fjernes helt inden genbehandlingen for at opnå 

det bedste resultat.
• Inden olien påføres, slibes hele bordpladen let med slibesvampen. Slib altid i årenes 

længderetning. 
• Påfør olien med en svamp eller klud. Olien fordeles i et tyndt og jævnt lag over hele bordpladen 

inklusive kanter. Lad olien sidde i ca. 5 min.
• Aftør bordpladen grundigt for overskydende olie med en ren bomuldsklud, og lad bordpladen 

tørre. 
• Olien skal være helt tør, inden bordet igen tages i brug. Oliens tørretid varierer afhængigt af 

temperaturen, så kontrollér derfor altid for afsmitning, inden bordet tages i brug. 
• ADVARSEL! Vær opmærksom på, at klude eller svampe, som har været brugt til oliebehandling, 

kan selvantænde, hvorfor disse altid skal opbevares i en lufttæt metal- eller glasbeholder.  
Dette gælder også, hvis kludene bortskaffes.

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

Særlige forbehold 
Træ er et levende materiale, som påvirkes af dagslys og rummets luftfugtighed. For et massivt 
træbord ligger den ideelle relative luftfugtighed mellem 30 og 60 %. En luftfugtighed på under 
30% øger risikoen for, at der opstår revner i træet. Et massivt træmøbel bør derfor ikke placeres 
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for tæt på varmekilder eller i direkte sollys, da dette kan medføre revnedannelser i bordpladen. Høj 
luftfugtighed kan forårsage skævvridning af bordpladen. 

Bordplader af massivt træ er følsomme over for ændringer i luftfugtighed og temperatur. Varm 
luft indeholder mere vand end kold luft, og bordplader af massivt træ kan derfor ændre bredde i 
takt med, at årstiderne skifter. Om vinteren, når luften er tør, vil træet trække sig sammen, og om 
sommeren, når luften typisk er fugtig, vil det udvide sig igen. Dette kan f.eks. ses på udtræksborde, 
som kan gabe i siderne af samlingen om vinteren og gabe på midten om sommeren.

Som tommelfingerregel kan en bordplade af massivt træ arbejde 1% i bredden. Hvis bordets 
bredde er 100cm, kan det altså arbejde en hel centimeter. Træet arbejder ikke nævneværdigt i 
længderetningen. 

Sæbebehandlede borde kan have en tendens til at knage. Knagelydene opstår, idet træet 
arbejder, og skyldes friktionen imellem sarg og bordplade eller bordets samlinger. Fænomenet 
opstår typisk i sommerperioden, når træet udvider sig, men har ingen indvirkning på bordets 
funktionalitet. 

Træets farve modnes i takt med, at bordet udsættes for dagslys. Den største ændring i farven 
sker i begyndelsen af bordets levetid. Vaser, dækkeservietter eller pyntegenstande kan efterlade 
skygger på træets overflade, hvis de er placeret samme sted i længere tid. Det er derfor en god 
idé at lade større træoverflader stå udækkede de første par måneder efter, at møblet et taget i 
brug. For at undgå aftegninger fra pyntegenstande og udtørring af møblet bør møbler af massivt 
træ ikke placeres i direkte sollys. 

Brug aldrig slibende rengøringsmidler, ståluld eller polish på møbler af massivt træ.

Sæt ikke varme eller fugtige genstande direkte på bordpladen. 

Træ er et naturmateriale, og derfor vil ikke to stykker være ens. Mindre knaster, markante 
åretegninger og farvevariationer er en del af træets naturlige udseende. 
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