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Ytors tålighet och skötsel av möbler 
 
Merparten av efg:s möbler har ytbehandling av 
lackerat trä, laminat eller lackerad metall. 
Specialtillverkade produkter kan ha andra material 
och ytbehandlingar, detta hanteras från fall till fall 
efter kundens önskemål. 

Vi testar våra ytor på laboratorier och vi uppfyller 
de EN-metoder och krav som ställs för kontor- och 
offentlig miljö. Möblerna klarar även det slitage 
som är normalt på arbetsplatser i lunchrum, 
caféer e.dyl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förekommande testmetoder och krav; 
• Vatten 24 tim EN 12720 
• Fett 24 tim EN 12720 
• Fett + repning 5N 24 tim SS 839122 
• Repning 5N SS 839117 
• Alkohol 1 tim EN 12720 
• Kaffe 1 tim EN 12720 
• Värme, torr 70° EN 12722 
 
Vi följer möbelfaktas krav som är anpassade för 
olika typer av möbler och användningsområden. 
 
Skötsel 
Möblernas ytbehandling kräver inget särskilt 
underhåll för att behålla sitt ursprungliga skick, 
däremot tål ytorna inte vilket slitage som helst 
varför skötsel och rengöring måste beaktas. 
 
Man bör undvika att utsätta ytor för ”mekaniskt” 
slitage på olika sätt. Ett lämpligt sätt att skydda en 
bordsyta kan vara att ha ett skrivunderlag mot 
skrivbordsskivan. 
När det gäller vätskor såsom vatten, kaffe eller 
liknande bör man ta för vana att alltid torka upp 
det direkt.

 
Rengöring 
För rengöring av icke klädda ytor rekommenderas 
i första hand att ytan torkas med en mjuk torkduk, 
lätt fuktad med ljummet vatten eller ljummet vatten 
med lite diskmedel eller såpa. 
 

 
 
 
 
 
Rengöringsmedel 
Starkare rengöringsmedel skall inte användas och 
ytan skall alltid torkas torr efter rengöring. 
Rengöringsmedel som sprayas på och därefter 
torkas bort kan i många fall innehålla tensider som 
kan skada den lackerade ytan och skall därför inte 
användas. 
Färgade plastmaterial som läggs direkt på bords-
skivan under längre tid, typ skrivbordsunderlägg, 
kan missfärga bordsytan. 
Plaster kan avge flyktiga mjukningsmedel som 
kan tränga ner i ytbehandlingen eller till och med 
igenom ytan till faneret. Om så har skett kan det 
bli svårt att få bort missfärgningen men skall man 
göra ett försök med annat än vatten kan man 
prova försiktigt med en bomullsduk och lite T-sprit. 
 
Återbruk och återvinning 
En god skötsel gör att möbler kan användas 
under lång tid och ger ett högt andrahandsvärde. 
En förlängd livslängd sparar naturtillgångar och 
energi vid framställning och transporter. 
Om produkten anses förbrukad återvinns den 
enligt de föreskrifter som gäller på orten där du vill 
återvinna dem. Våra produkter är gjorda av 
material som enkelt kan separeras och 
återvinnas.  
  

Filterrondeller med vätska på den provade ytan. Rondellerna 
täcks med en glaskopp för att vätskan inte skall dunsta. 

Olika material tål olika mycket men rätt skötsel och hantering 
gör att dina produkter håller sig fina under lång tids användning. 
 



 

Sida 2 av 2 
 

Material 
EFG:s produkter är gjorda av trä, metall, plast, 
flexibel cellplast, glas och olika klädselmaterial. 
 
Klädda möbler med textilier och skinn 
Damm och skräp avlägsnas så fort som möjligt, 
detsamma gäller om man spiller vätska på textilier 
och skinn. Vattenlösliga fläckar på skinn baddar 
man lätt och suger upp med hushållspapper. 
 
Skötsel och tvättråd på EFG:s hemsida 
Tvättråd för respektive textil finns på EFG:s 
hemsida. Använd rengöringsmedel avsedda för 
ändamålet och använd om möjligt kända märken 
och följ instruktioner för respektive rengörings-
medel. Före användning rekommenderas att man 
provar på en dold del och fukta tyget endast lätt. 

 
 
En ytterligare sak att tänka på är att aldrig placera 
en lädermöbel närmare än 20-30 cm från ett 
värmeelement eller i direkt solljus. 
 
Ytor belagda med linoleum  
 
Linoleumets tålighet är god mot de vanligaste 
förekommande fläckar som kan uppstå på bord, 
bänkar och diskar, men är ej resistent mot 
långvarig påverkan av alkali. 
 
Skötsel av linoleum 
Det är viktigt att torka bort spill av färgande 
ämnen så snart som möjligt (bläck, kaffe, vin, 
saft m.m.). Vill man behålla den naturligt matta 
ytan kan skötsel ske med tvålbaserade 
rengöringsmedel, typ tvåltvättvax eller liknande 
mjukt vax.  
 
 
 
 
 
 

Rengöring av linoleum 
Matt yta: Vid lätt nedsmutsning rengör ytan 
med en tvålbaserad rengöringsprodukt utspädd 
i vatten, alternativt handdiskmedel eller pH-
neutralt rengöringsmedel. Vid svårare fläckar 
gnugga med vit fuktad nylonduk. Torka ytan torr 
efter rengöring. 
 
Lackad yta: Avtorkning med fuktig torkduk med 
handdiskmedel eller pH-neutralt rengörings-
medel i vattnet. Torka ytan torr efter rengöring. 
 
Fläckar av t.ex. kulspetspennor eller liknande 
färgande preparat tas bort med tvättnafta/ 
lacknafta. Fukttvätta därefter ytan med en lätt 
rengöringslösning. Torka ytan torr efter 
rengöring. 
 
Allmänt: Använd täta underlag för blomkrukor, 
tallrikar, kaffekoppar m.m. där spill kan riskeras. 
Ta bort alla fläckar så fort som möjligt och torka 
ytan torr efter rengöring. 
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Olika textilier kräver olika skötsel och rengöringssätt. Följ de 
instruktioner som gäller för det specifika tyget på din produkt. 
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