Praktisk vedligehold af bordene
Et plankebord, er et brugsbord, der er praktisk i brug og nemt at rette op på i forhold til skader og dagligt slid.
Der kan være diagonale skævheder i bordene, men det betragter vi som en charme, ligesom de naturlige fejl i
overfladen giver det enkelte bord karakter og gør det til noget særligt. Naturlige skævheder i bord eller i gulvet
rettes op med 28 mm gummi dutter i 5 mm tykkelse der sættes modsat hinanden i hver ende (kan f.eks. købes i
Biltema).
Alle træets små naturlige fejl og mangler er med til at give bordet karakter. Skulle bordet få et hak eller en
skade, kan man sjældent se forskel på disse og de naturlige fejl og mangler.
Olie
Alle borde er kun grundbehandlet og vi benytter udelukkende hærdende olier, som giver den stærkeste og mest
beskyttende overflade. Vi anbefaler, at man venter 3-4 uger med at give den opfølgende olie, for med de rustikke og
massive borde, kan der komme hårrevner eller andre små finurligheder når bordet tilpasser sig nye omgivelser.
Olien påføres med en pensel og overskydende olie tørres af med en klud. Ved de større borde kan man med fordel
tage én planke ad gangen eller halvdelen og afslutningsvis tørre hele bordet af. Det tager typisk 10-15 minutter
og er super nemt at gå til. Husk at kludene er selvantændelige og skal efter brug lægges i en pose med lidt vand.
En meget sjælden gang, kan et bord i en periode begynde at svede. Det viser sig ved fine små perler der kommer
frem ,men det stopper af sig selv og i perioden fjernes de med sprit. Det kan være en fordel at slibe bordet ned
efterfølgende og give det en ny gang olie.
Skift farve på bordet
De mørke borde er Junkers rustik olie (sort), men du kan nemt skifte til de øvrige farver fra Junker.
Start med at slibe med korn 80, 120 og slut af med korn 150. For egetræ bordene skal der slibes op til korn 400.
Revne/slibning
De naturlige spændinger, der er i plankerne, kan en sjælden gang gøre at der kommer en revne eller træet åbner
sig. Mange lever med dem og ser på disse som vindridser og træets naturlige fejl og mangler.
Men det gælder disse ligesom hvis man får lavet en større skade, hak m.m. at man altid let kan spartle dem ud.
Vi benytter Ages valnød - 400 gr. Det kan bestilles hos Dorch & Danola.
I forhold til revner er der to måder at gøre det på. Det bedste resultat gøres inden bordet alligevel skal have olie,
ved at man sliber bordet med korn 150, spartler ud og sliber overskydende væk, efter et par timer. Dagen efter
olieres bordet. Man kan også vælge bare at spartle ud og tørre alt overskydende spartelmasse af med en våd klud
efter et par minutter og igen give det olie dagen efter.
Benene
Har du behov for at flytte på benene, sidder de med franske skruer og det er nemt at ændre. Tilkøber du transport er det som udgangspunkt til kantsten, du skal selv sørge for at bordet bæres ind. Der er kun en chauffør og
er det nemt og hurtigt at bære ind, tager han gerne i den ene ende. Er der behov for at afmontere ben og er det
mere omstændigt og tidskrævende, aftales pris for yderligere hjælp på stedet.
Der er IKKE reklamation- og ombytningsret på II sorterings borde.

