
Balzar Beskow
NB! Important information to read before use!

Maintenance of lacquered furniture surfaces

Lacquered surfaces normally have good resistance to fat and water. Warm, damp objects should not be placed directly on 
lacquered surfaces. Computers or other equipment with dark rubber feet must have felt pads fitted. Long-term contact with 
water or alcohol e.g. from glasses left on the surface, is harmful to the lacquered surface. Surfaces exposed to water, alcohol, 
tea, coffee, red wine, etc. should be wiped dry immediately. Lacquered surfaces are normally cleaned with a moistened well 
wrung cloth. NB!  that hand disinfectant or stronger solvents on the table surface and edge are absolutely not allowed be used! 
For more severe cleaning use a mild detergent such soap (without ammonia and abrasives). After cleaning, surfaces should 
always be wiped dry. A worn and matte surface can be treated with furniture polish of an appropriate kind.

The resistance of a newly painted lacquer surface is not “ready” and fully cured until 4 weeks after lacquering. This is also re-
flected in the furniture test norm, where surface tests are carried out only one month after lacquering. The newly painted 
surfaces should therefore be handled carefully in the first few weeks. Can it be shown that cleaning with spirit/alcohol has been 
used on lacquered surfaces, the warranty is void.

Care instructions for oiled furniture surfaces  

Oiled surfaces have significantly less resistance than lacquered surfaces. This is because the layer is much thinner, and oil has 
a low densification rate. On the other hand, it is much easier to freshen up an oiled surface than a lacquered surface. A light-
ly dirty surface is most easily cleaned with a moistened well twisted  cloth. Do not use detergent. Whipe dry after cleaning. 
A harder soiled surface is appropriately cleaned with a wax paste or an maintenance oil of an appropriate nature. There are 
products in the trade containing oils that do not entail risk of ignition. The best results are achieved with the same type of oil 
with which the treatment originally was done, i.e. a so-called dried oil. Note! that with drying oils there is a risk of spontaneous 
combustion of used rags and brushes. Proper care of an oiled surface means that you do a repeated treatment with oil. If the 
surface has an injury or dirt penetrated the surface, the surface must be sanded with fine sandpaper until the stain/ damage is 

gone. You can use to grind with oil towards the end of the repair and then the surface dried, do a new oil treatment. The resis-
tance of an oiled surface is not “finished” until a few weeks after treatment. Newly oiled surfaces should be handled carefully 
during the first weeks. Properly maintained, your piece of furniture will be a joy to use for many years.

Use a well-wrung cloth when 
cleaning surfaces

Always whipe dry after cleaning 
surfaces

Use mild soap based products to 
clean the surfaces

Whipe up any spilled fluids imme-
diately. 

Avoid dark rubber feet on machi-
nes placed on surface
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 Balzar Beskow 
OBS! Viktig information att läsa igenom innan användning 

Skötselanvisningar för lackerade möbelytor 

Lackerade ytor har normalt bra tålighet mot fett och vatten. Varma fuktiga föremål ska inte placeras direkt på lackade ytor. 
Datorer eller annan utrustning med mörka gummifötter ska förses med tassar. Långvarig kontakt med vatten eller alkohol t.ex. 
via kvarglömda glas är skadligt för lackytan. Ytor som vid användning utsätts för vatten, alkohol, te, kaffe, rödvin mm ska ome-
delbart torkas torra. Lackerade ytor rengörs normalt med en fuktad väl urvriden trasa. O.B.S. att man absolut inte får använda 
handsprit eller starkare lösningsmedel på bordsyta samt kantlist. Vid svårare nedsmutsning används ett milt rengöringsmedel 
ex såpa (utan ammoniak och slipmedel). Efter rengöring ska ytorna torkas torra. En sliten och matt yta kan med fördel behand-
las med polish av lämpligt slag. Beständigheten hos en nymålad lackyta är inte ”färdig” förrän 4 veckor efter lackeringen. Detta 
återspeglas också i möbelfaktanormen, där test görs först en månad efter lackering. man ska följaktligen hantera de nymålade 
ytorna försiktigt under de första veckorna. Kan det påvisas att rengöring med sprit/alkohol använts på lackerade ytor gäller 
inget reklamationsanspråk 

Skötselanvisningar för oljade möbelytor 

Oljade ytor har betydligt sämre beständighet än lackerade ytor. Det beror på att skiktet är väldigt mycket tunnare och att olja 
har låg förtätningsgrad. Det är å andra sidan mycket lättare att fräscha upp en oljad yta än en lackerad yta  En lätt nedsmutsad 
yta rengörs lättast med en fuktad väl urvriden trasa. Använd inte tvättmedel. Torka torrt efter avslutad rengöring. En hårdare 
nedsmutsad yta rengörs lämpligen med en vaxpasta eller en underhållolja av lämpligt slag. Det finns produkter i handeln som 
innehåller oljor som inte medför antändningsrisk. Bäst resultat får man med samma typ av olja som ursprungsbehandlingen 
gjordes med, d.v.s. en s.k. torkad olja. O.B.S. att med torkande oljor finns risk för självantändning av använda trasor, trassel och 
dylikt. Rätt skötsel av en oljad yta innebär att man gör en upprepad behandling med olja. 

Om ytan har en skada eller smuts trängt ned i underlaget, måste ytan slipas med fint sandpapper tills fläcken/skadan är borta. 
Man kan med fördel slipa med olja mot slutet av reparationen och sedan ytan torkat, göra en ny oljebehandling. 

Beständigheten hos en oljad yta är inte ”färdig” förrän några veckor efter behandlingen. Man ska hantera nyoljade ytor försiktigt 
under de först veckorna. 

Rätt skött har du glädje av din möbel i många år.

Använd en väl urvriden trasa vid 
rengöring

Torka alltid torrt efter rengöring Använd milda renröringsmedels 
som såpa

Torka upp spilla vätsor omedelbart Undvik mörka gummifötter på 
maskiner som ställs på ytan
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