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Vi glädjer oss åt att få leverera ditt

MYRESJÖKÖK.

Här finner du skötselanvisningar för ditt kök. Det färdiga köket 
består av levande material, som kräver riktig skötsel för att kun-
na hålla länge och se vackert ut. Ett levande material åldras bl 
a genom att skifta färg över tiden. Vissa träslag blir mörkare 
och andra ljusare. Olika ytor kräver lite olika skötsel. Leta under 
respektive rubrik tills du hittar det/de ytmaterial som gäller för 
just ditt kök. Det finns också information kring ett antal vanliga 
frågor.

SKÅPSTOMME
Skåpstommarna är i allmänhet uppbyggda av direktlaminerad 
spånskiva. Denna skiva tål fukt men inte i alltför hög utsträckn-
ing, d v s vatten får inte bli stående så att det kan tränga in i 
befintliga skarvar mellan plana ytor och kanter. 
  Det är därför viktigt att man torkar av sina snickerier med en 
torr trasa omedelbart vid vattenspill t ex på diskbänkskåpet 
eller badrumsskåpet efter disk respektive tvätt. Placering av t 
ex en kaffebryggare så att varm ånga strömmar upp mot ett 
väggskåps undersida (gäller även ljusramplist eller en luckas 
kant) bör undvikas. Rengör med vatten och diskmedel. Svåra 
fläckar tas bort med T-röd. Gångjärnen på luckorna kan behöva 
justeras efter en tids användning.

MÅLADE OCH FANERADE YTOR
Målade och fanerade ytor rengörs med en fuktig trasa och milt 
diskmedel som man normalt använder i hushållet. Använd inte 
skurpulver eller liknande medel som innehåller slipmedel, alko-
hol och andra repande partiklar, inte heller thinner eller ammo-
niak. Liksom stommarna måste även luckorna, speciellt kan-
terna, torkas av efter att de har utsatts för vattenspill.
  Kraftig rökning och vitmålade kök hör inte ihop. Nikotinet gör 
att luckorna gulnar, ingen vit färg motstår detta. Fanérade ytor 
behöver hållas torra och befriade från fett och rengöringsme-
del. Detta gäller speciellt ljusa fanér. Eftersom fanér är mer eller 
mindre poriga skall man vara sparsam med vatten vid rengöring 
så att fukt inte tränger in i faneret. För att stärka luckans ytskikt 
och göra den tåligare mot repor utförs följande behandling in-
nan användning: Ta bort skyddsfilmen när luckor och lådor har 
monterats. Torka av den högblanka ytan med en mjuk trasa 
som fuktats med en tvållösning (max 1% tvål) och låt luckan tor-
ka. Efter 24 timmar får avtorkningen sin effekt. Vid den dagliga 
rengöringen används vatten och tvållösning enligt ovanstående. 
Viktig! Alkoholhaltigt rengöringsmedel inte ska användas.

FOLIERADE YTOR. 
För att stärka luckans ytskikt och göra den tåligare mot repor 
utförs följande behandling innan användning: Ta bort skyddsfil-
men när luckor och lådor har monterats. Torka av den hög-
blanka ytan med en mjuk trasa som fuktats med en tvållös-
ning (max 1% tvål) och låt luckan torka. Efter 24 timmar får 
avtorkningen sin effekt. Vid den dagliga rengöringen används 
vatten och tvållösning enligt ovanstående. Viktig! Alkoholhaltigt 
rengöringsmedel inte ska användas.

BÄNKSKIVOR
Monteras enligt anvisning som medföljer bänkskivan. Bänk-
skivor belagda med hög tryckslaminat rengörs med alla 
rengörings medel som förekommer i hushållet. Undvik att starkt 
färgade ämnen, såsom t ex jod eller bläck, kommer i kontakt 
med laminatytan. 
  På bänkskivor med laminatkantlist eller träkantlist är det viktigt 
att undvika att fukt tränger in i skarvarna. Undvik att öppna en 
varm diskmaskin. Fuktspärr ska monteras ovanför diskmaski-
nen för att avhjälpa problem med värme och fukt. Var noga med 
att inte placera heta kastruller eller stekpannor på laminaten. 
   Bänkskivor i massivt trä är ett levande material som vid 
förändrad luftfuktighet torkar ut om det inte ytbehandlas. När 
det gäller massiva bänkskivor är det väldigt viktigt att dessa 
monteras och sköts på föreskrivet sätt för att t ex undvika att 
skivorna slår sig. Har du valt en massiv träskiva har du valt ett 
naturligt material som kräver omtanke och underhåll för att be-
hålla sin skönhet under många år. Sköter du den rätt blir den 
bara vackrare med åren. 
    Observera att all behandling och allt underhåll skall utföras 
på torra skivor. Låt aldrig vatten stå på skivan. Då kommer träet 
att svälla och i värsta fall även spricka. Kaffebryggare kan också 
ställa till problem. En del kaffebryggare blir mycket varma på 
undersidan vilket torkar ut träet. Det kan ge fläckar och sprickor. 
Speciellt viktigt är detta om du har en underlimmad diskho. En 
kaffebryggare, liksom frityrgrytor och andra varma apparater, 
ska för säkerhets skull alltid stå på ett underlägg. 

INNAN DU MONTERAR DIN MASSIVA    
TRÄSKIVA
Det är av största vikt att du oljar in skivorna rejält med bifogad 
olja innan monteringen. Detta gäller för såväl över som under-
sidan. En vaxad eller hårdvaxoljad skiva behöver inte vaxas/
oljas innan monteringen. Den är redan behandlad. Däremot ska 
den underhållas regelbundet. 

HÅRDVAXOLJADE SKIVOR 
Vi rekommenderar Hårdvaxolja vilket ger ett ytskikt med myc-
ket bra skydd. Tänk på att skydda skivornas yta ordentligt vid 
montage, kakling o.s.v. Om ytan skadats eller påverkats måste 
skivorna, innan de tas i bruk, behandlas med Hårdvaxolja. Eft-
ersom varje skiva (liksom varje stav i varje skiva) är unik, krävs 
olika mängd Hårdvaxolja för att mätta ytan och bygga ett fullgott 
ytskikt. Detta framträder först efter en tids användning. Därför 
är det särskilt viktigt att du under första året kontrollerar om dina 
skivor behöver underhållas med Hårdvaxolja. Detta gäller även 
när ytan blivit sliten eller skadad. Om din skiva har en underlim-
mmad diskho, är det extra viktigt att ändträet och kanter vid 
diskhon alltid har ett bra skydd. 
   Gör så här: Slipa vid behov med fint sandpapper eller slip-
svamp. Torka rent. Lägg på ett tunt lager Hårdvaxolja. Torka i 
träets längdriktning med torr trasa. Se till att en tunn film uppstår. 
Låt torka i minst åtta timmar. Vid hårt sliten skiva eller om ytan 
slipats trären upprepas behandlingen ytterligare två gånger. 
   Var försiktig så att hårdvaxoljan inte kommer i kontakt med 
något annat än bänkskivan. Om så sker, torka bort direkt! In-
torkad hårdvaxolja är mycket svår att avlägsna! Hårdvaxolja i 
burk har en begränsad hållbarhet och bör därför förbrukas inom 
ett år. Skruva alltid på korken ordentligt. De trasor och svampar 
du använt kan självantända då oljan oxiderar! Blöt med vatten 
och slå in lufttätt eller elda under kontrollerade former! 
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VAXADE SKIVOR 
Björkskivor är alltid vaxade, men även skivor av andra träslag 
kan vaxas. Med vaxning bibehålles färgtonerna i träet och ljusa 
träslag ska ju behållas ljusa. Med olja djupnar tonerna, vilket 
oftast eftersträvas. Björk däremot blir mörk och flammig. 
   Om din skiva är vaxad, kräver den underhåll. Behandla skivor-
na med vax så fort ytan känns sträv, uttorkad eller sliten. Lämna 
inte vatten på ytan och skydda träet mot värme från exempelvis 
kaffebryggare eller frityrgryta. En vaxad yta är behandlad i flera 
steg. Slutresultatet är en hård, skyddande yta. På en sådan 
yta ska du aldrig använda slipande material som exempelvis 
ScotchBrite eller slippapper. 

OLJADE SKIVOR 
Första tidens behandling av oljade skivor är oerhört viktig för att 
de ska förbli lättskötta och snygga under en lång tid framöver. 
Träskivans fibrer behöver mättas med olja för att skivan skall bli 
formstabil samt motstå fukt och smuts. Detta sker med uppre-
pade behandlingar och tar cirka ett år. När detta är klart har du 
fått en helt underbar naturprodukt. 
  Efter montering oljas samtliga sidor och kanter med Träolja, 
vilket är en högraffinerad kallpressad och rå linolja. Lägg på ett 
ordentligt lager och arbeta in oljan med trasa. För extra len yta 
använder du mjuk slipkloss (extra fin). Glöm inte kanterna! Låt 
oljan ligga på i 30 minuter. Fördela emellanåt överskottet till de 
delar som suger upp mycket. Gnugga sedan ytorna torra med 
en luddfri trasa. 
    Var försiktig så att oljan inte kommer i kontakt med annat 
än bänkskivan. Om så sker torka bort direkt! Intorkad olja är 
mycket svår att avlägsna! Om inte ytan torkas helt torr efter en 
halvtimma utan får ligga länge så torkar den till en kladdig, seg 
yta som är mycket svår att få bort. Den trasa eller svamp som 
du använt kan självantända då oljan oxiderar! Blöt med vatten 
och slå in lufttätt eller elda under kontrollerade former! 
    Efter en oljebehandling kan olja tränga upp i flera dagar och 
skada tidningar och böcker! Upprepa behandlingen ytterligare 
en gång första veckan, därefter en gång i veckan under tre 
veckor. Upprepa efter en månad, tre månader och sex månad-
er. Behandla sedan med olja och trasa en eller två gånger om 
året. Har det kommit smuts ner i träets porer, använder du mjuk 
slipkloss (extra fin). 

BEHANDLA MED NY OLJA 
Efter en månad eller två behöver träet ytterligare behandlingar. 
Till en början kommer fibrer att resa sig så att ytan känns sträv. 
Då använder du en mjuk slipkloss (extra fin) och arbetar i träets 
längdriktning varefter skivan behandlas med ny olja. 
  En del starka rengöringsmedel löser olja. Då blir ytan ljus och 
sträv. Behandla med olja omedelbart som beskrivits ovan och 
försök hitta ett rengöringsmedel som inte löser olja. 

OM OLYCKAN ÄR FRAMME 
Ditt hem är säkert inget museum, och därför är det oundvikligt 
med småskador i yta och kanter, hur försiktig du än är. En träyta 
tål inte att du ställer heta kärl på den. Starka rengöringsmedel 
liksom andra starka vätskor som alkohol kan också påverka 
skivan. 
    Om ytan har skadats eller missfärgats kan du alltid slipa bän-
kskivan. Det är just det som är fördelen med massivt trä. Efter 
en sådan slipning måste du ytbehandla från grunden igen. Det 
material som behövs finns hos våra återförsäljare. Slagmärken 
kan många gånger repareras med hjälp av varmt vatten som får 
träet att svälla och återta sin form. Detta är lättast med trä som 
behandlats med olja och svårast med en vaxad yta, men det 
kan alltid vara värt ett försök. 
   Har du slipat ytan, kan du alltid byta från olja till vax eller 
tvärtom, men ytan måste behandlas som om den var obehan-
dlad. Vid byte från en behandling till en annan gäller alltid att 
man slipar ner hela ytan ordentligt. Detta görs lämpligast när 
skivorna ändå är i behov av ny behandling. Putsningen blir be-
tydligt enklare när ytan är lite uttorkad och sliten jämfört med 
nybehandlad. Väljer du olja, behandlar du enligt det schema 
som beskrivits tidigare. 
   Väljer du vax, följer du fabrikantens anvisningar. Väljer du 
Hårdvaxolja behandla då skivan tre gånger som beskrivs i avs-
nittet ”Hårdvaxoljade skivor”. Undvik linolja på en skiva av björk. 
Då riskerar du att skivan blir mörk och flammig. För att reparera 
det, måste flera millimeter slipas bort. På björk bör du använda 
vax eller Hårdvaxolja. 

PORSLIN OCH ROSTFRITT                     
SANITETSPORSLIN
Våra tvättställ har en glaserad yta. Denna är lätt att hålla ren 
och är beständig mot de flesta kemikalier. Använd vanliga 
rengöringsmedel. Rengöringsredskap som innehåller hårda 
slipmedel, såsom stålull och grön fibersvamp, skall inte använ-
das. Starka syror, t ex saltsyra och svavelsyra, och starka alka-
lier, t ex kaustiksoda, bör inte användas. Droppande kranar bör 
snarast repareras. 

SKÖTSELANVISNINGAR
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ROSTFRIA DISK- OCH TVÄTTBÄNKAR 
Den rostfria plåtytan bör torkas ren efter varje användning med 
en fuktig trasa eller svamp, som eventuellt doppats i diskme-
delslösning som sedan sköljes bort. Torrtorka efter. Använd ej 
hårda eller vassa föremål, stålull eller liknande. Matta partier på 
plåten får tillbaka sin lyster om man strör på lite krita och gnug-
gar med mjuk trasa. Efter all rengöring skall plåtytan sköljas med 
vatten och torrtorkas. Hantera inte syror och andra aggressiva 
ämnen på disk- eller tvättbänken. 
   Även inläggningsspad, sockrade och saltade vätskor, som får 
torka in kan ge fläckar som är svåra att avlägsna. Missfärgnin-
gar av den rostfria ytan kan även uppstå om ämnen med järnin-
nehåll typ stålull, spik, grus och smuts får ligga på den fuktiga 
ytan. Missfärgningen kommer inte från det rostfria materialet 
utan från det främmande materialet. Även vatten i vissa kom-
muner kan ge upphov till missfärgningar. 
   Använd inte stålull eller fibersvamp på bänkplanet, däremot 
kan fibersvampen med fördel användas i disklåda och slask-
tratt. OBS! Det är viktigt att torka och gnugga i bänkens län-
gdriktning. Det kan uppstå mindre repor på den rostfria plåten 
vid normal användning. 

GODA RÅD OM SPISFLÄKTEN 
Starta alltid spisfläkten innan du sätter igång med matlagnin-
gen, annars utnyttjar du inte kapaciteten ordentligt. Kom ihåg 
att låta spisfläkten gå upp till 15 minuter efter matlagningen. 

SPARA PÅ ENERGIN 
En spisfläkt som går på högfart förbrukar dubbelt så mycket 
energi som en som går på lågfart. Högsta läget används som 
regel bara när man kokar något som luktar eller osar mycket. 

GODA VENTILATIONS-FÖRHÅLL ANDEN 
Om spisfläkten inte fungerar som den ska, kan det bero på 
att slangen har veckat sig, lång kanal med många böjar, för 
liten takhuv i förhållande till ventilationsröret m.m. Goda ven-
tilationsförhållanden ger en effektiv funktion och därmed lägre 
elförbrukning. 

RENGÖRING 
Torka fettfiltret med en trasa, diska vid behov. Som huvudregel 
bör du aldrig använda rengöringsprodukter med slipmedel. Alla 
spiskupor rengörs med fuktig trasa eventuellt med diskmedel 
på. Glasskärmen rengörs med fönsterputs.
 

FILTER 
Det är viktigt att diska fettfiltret minst varannan månad. Filtret 
diskas antingen för hand eller i diskmaskin. Har du kolfilter i din 
spisfläkt kan detta inte diskas, utan måste bytas ut 1-2 gånger 
per år. OBS! Flambera aldrig på spisen under spisfläkten. 

SKÖTSELANVISNINGAR
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VILLKOR, REKLAMATIONER OCH TRANSPORTER

ALLMÄNNA LEVERANS- OCH KÖPVILLKOR 
Myresjökök rekommenderar sina återförsäljare att för kon-
sumentköp tillämpa TMF:s (Träoch Möbelindustriförbundet) 
kök- och badinredningsgrupps allmänna villkor, TMF 04 KB. 
Bestämmelserna är fastställda efter förhandlingar med Kon-
sumentverket. För köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet 
tillämpas ABM 07.

REKLAMATIONER 
Om köparen vill åberopa att varan är felaktig, ska anmälan ske 
till den som är avtalspart. För en konsument är det vanligen 
den återförsäljare, som man köpt varan av. Det är angeläget att 
anmälan sker snarast efter det att man märkt felet. 
   Anmälan som sker inom två (2) månader från det att köparen 
har upptäckt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Vid an-
mälan, skriv några rader för att undvika missförstånd och bi-
foga gärna foto, så att bedömning av lämplig åtgärd kan göras 
snabbt och korrekt. 
    Reklamerar köparen inte inom tre (3) år efter det att han tagit 
emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet.
     Fuktskador som uppstått pga ovarsamhet godkänns inte 
som reklamation. Myresjökök lämnar 10 års funktionsgaranti på 
skåpstommar, fronter d v s luckor och lådförstycken samt på 
lådor, lådskenor och gångjärn. 
    Funktionsgarantin gäller vid normal användning i privat-
bostad eller likvärdigt. Myresjökök ansvarar inte för fel som ber-
or på olyckshändelse eller annan händelse utanför vår kontroll. 
Vi ansvarar heller inte för skador orsakade av brister i lagring, 
hantering, skötsel eller montering av varan eller på annat förhål-
lande som kan hänföras till köparen. 
   Köpare som medvetet monterat felaktig vara, utan accept från 
säljaren, är ansvarig för merkostnader som följer av detta. Vid 
fel på varan är konsumenten skyldig att begränsa skadan och 
hålla kostnaderna nere i största möjliga mån. 

TRANSPORTSKADOR 
Vid mottagning av gods: Synliga avvikelser, ska noteras på frak-
thandlingens kvittensdel, därefter kvitterar mottagaren godset. 
Med avvikelser menas såväl skador som avvikelse i antal kolli 
jämfört med följesedel. Kvitteringen ska ske genom personlig 
namnteckning samt läsligt (textat) namnförtydligande. 
   Dolda transportskador ska anmälas inom 7 dagar. Om så inte 
sker förfaller rätten till ersättning Behåll det skadade godset & 
emballaget tillgängligt för ev besiktning. Ta gärna foto av ska-
dan och emballaget. 
  Transportskadan anmäls till: Privatkund/Konsument an-
mäler avvikelsen till det företag du köpt av; Hus, återförsäljare, 
bygghandel eller köksbutik, som i sin tur kontaktar Myresjököks 
kundtjänst via sin vanliga kontaktpersons direktnummer eller 
telefon: 0476-557 99, fax 0476-152 82 alternativt e-post: or-
der@myresjokok.se. 
  Företagskunder anmäler till sin kontaktperson på Myresjökök 
via direktnummer eller via växelns telefon: 0476-557 00, 
fax: 0476-152 82 alt e-post:transportskada@myresjokok.se. 
    När du har fått ett skadenummer kan du beställa ersättnings-
material: Privatkund/Konsument: kontakta det företag du 
köpt av; återförsäljare, bygghandel eller köksbutik.   Företags-
kund: kontakta din kontaktperson på Myresjökök via telefon: 
0476-557 00 fax: 0476-152 82 alt e-post: 
transportskada@myresjokok.se
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Vi är glada och stolta över att runt 70 % av vårt sortiment nu är 
Svanenmärkt. Man kan tycka att det borde vara en självklarhet, men 
faktum är att vi är nästan ensamma om det bland de svenska köks-
tillverkarna.
   Kraven för Svanenmärkning är hårda. Vi får bara använda trä från 
skogsbruk där det tas hänsyn till det naturliga ekosystemet och där 
den biologiska mångfalden bevaras. Alla former av träskivor (inklusi-
ve spånskivor och MDF) ska avge så lite formaldehyd som möjligt.    
   Tillverkningsprocessen ska vara energisnål, och merparten av en-
ergin ska komma från förnybara energikällor. Dessutom krävs att 
alla kemiska produkter – som lacker och färger – ska ha ett minimalt 
innehåll av lösningsmedel och andra miljö- och hälsofarliga ämnen.  
   Ytterligare ett viktigt krav återstår att nämna. Svanenmärkningen 
är nämligen också en kvalitets märkning. Innan våra produkter blev 
godkända tvingades de därför genomgå hårda tester som rör bland 
annat hållbarhet, styrka, säkerhet och stabilitet.

Du kan alltså räkna med att ditt nya Svanenmärkta kök kommer att 
vara dig till glädje i många, många år. Och det är faktiskt lika bra för 
din plånbok som för miljön.

Ett Svanenmärkt kök borde vara en självklarhet även
för den som inte bryr sig ett dugg om miljön.

SVANENMÄRKNING
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