
Skötselanvisning av FIBERBETONGMÖBLER 

Naturmaterial 

Möblerna tillverkas helt av naturmaterial som granitstenmjöl, 

cement, naturliga jutefibrer och vatten. Precis som alla 

naturmaterial är betong poröst och när den är färdig försluts 

produkten med ett vax för att ge ett aktivt skydd mot fläckar.  

Skötsel 
Rengör med ett milt rengöringsmedel (t.ex. diskmedel) 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 innehåller syra och kan skada 

naturmaterialet i betongen. Behandla regelbundet genom att 

vaxa produkten en gång under de första två månaderna efter 

köp och sedan var tredje till sjätte månad beroende på 

användning och placering. 

Det finns två olika behandlingssätt 
Alt. 1 Olja bordet med t.ex. Kinesisk träolja, låt det torka och torka 

bort överskott, vaxa sedan bordet. Oljan tränger ner några 

millimeter i bordsskivan medan vaxet hamnar över den och bildar 

ett tunt skikt som förhindrar att vätskor och andra ämnen tränger 

ner i betongen. Den här behandlingen gör att möbeln behåller en 

mörkare ton. 

Alt. 2 Vaxa bordet, använd en svamp och gummihandskar (läs 

även instruktionerna på etiketten), därefter sprayar man på 

betongförseglaren (från samma fabrikat), polera/torka sedan av 

ytan med en bomullstrasa. Med den här behandlingen behåller 

möbeln en lite ljusare ton. 

Båda alternativen fungerar lika bra och vi rekommenderar att 

man regelbundet behandlar 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. 

Användning utomhus 

Skall möblerna användas utomhus är ytskiktet ännu viktigare, 

eftersom fukt kan tränga ner i betongen. Under 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 med olja eller betongförsegling 

tillsammans med vax för att skydda möbeln.  

Vinterförvaring 
Vid vinterförvaring bör möblerna förvaras frostfritt. Skall möblerna 

förvaras utomhus, måste de vara väl skyddade från fukt och kyla. 

Tänk på att inte täcka möblerna med plast eller presenning, 

använd istället ett möbelskydd. Lägg på möbelskyddet på ett 

sådant sätt att vatten kan rinna av samt att det blir ett ordentligt 

luftlager mellan bordskiva och möbelskydd. Spara gärna frigoliten 

från emballaget och lägg mellan bordsskiva och möbelskydd. 

Möbelskyddet får inte ligga dikt an mot skivan, pga att det då kan 

skapas kondensfukt. 

Rekommenderade skötselprodukter 
• Betongvax (artikel 990250-0) 

• Betongförseglare (990150-01) 

• Kinesisk träolja (7614) 

Lycka till!  


