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Pleje og vedligeholdelse af  bambusplader  
 
 
Generelt  
Plader fra Holse & Wibroe leveres altid i overmål, hvorfor tilskæring må påregnes. Pladerne leveres end-
videre altid ubehandlede, da dette letter den videre forarbejdning til det ønskede færdige resultat. 
Holse & Wibroe anbefaler altid at overfladebehandle plader, idet der ellers vil være risiko for, at pladerne 
udtørrer og der dermed dannes revner samtidigt med, at pladerne vil være mere modtagelige overfor 
pletter/stænk fra f.eks. vand. 
 
Bemærk, at der specielt på de carboniserede plader kan være farveforskel på de to flader. På den måde 
er der større chance for, at pladens farve harmonerer med det påtænkte resultat. 
Bemærk at plader, der påføres olie, med mindre olien er tilsat lyst farvepigment, bliver en smule 
mørkere. 
 
Når pladerne bliver påvirket at sollys (UV-stråler), må det forventes, at de bliver lysere med tiden og at 
farveforskelle udjævnes. 
 
For at sikre, at De får glæde af Deres bambusplader i mange år, kan det være en fordel at behandle 
pladen inden den tages i brug. Med den rigtige oliebehandling, f.eks. med Junckers Rustik Bordplade-
olie, får pladen et beskyttende lag, som gør den mere slidstærkt og mere modstandsdygtig mod snavs 
og gør samtidigt, at pladen bliver meget lettere at rengøre. 
 
Grundoliering 
Den ubehandlede bambusplade udvandes med en fugtig klud. Efter optørring påføres Junckers Rustik 2 
lag ”vådt i vådt” med 30 minutters mellemrum. 
Efter 30 min. efter 2. lag er påført, fordeles olien og umiddelbart derefter aftørres overskydende olie. 
Husk altid at oliere på begge flader første gang pladen olieres. 
 
Færdigoliering 
Efter 12 – 16 timer mellemslibes let med grøn skuresvamp og slibestøv fjernes, hvorefter der med en 
bomuldsklud påføres yderligere 2 tynde, jævne lag Junckers Rustik Bordpladeolie med mindst 6 timers 
interval. Det er overordentligt vigtigt, at overskydende olie fjernes efter 30 min., idet overfladen ellers vil 
komme til at fremstå blank og skjoldet. 
Efter sidste påføring poleres bordpladen med en bomuldsklud til ensartet glans er opnået. 
Pladen er klar til brug efter ca. 24 timer. 
 
Bemærk! 
Ved oliering af bordplader behandles alle udskæringer, kanter og bagside med rigeligt olie før montering. 
 
Rengøring  
Til daglig rengøring anvendes en hårdt opvredet fugtig klud. Til rengøring af olieret bambus anvendes 
fortyndet Junckers GulvSæbe. 
 
Pletfjerning  
Vanskelige pletter på olieoverfladen fjernes med Junckers GulvSæbe på en klud. Kom Junckers Gulv-
Sæbe på en klud og gnub på pletten og lad det sidde et øjeblik for at opløse pletten. Om nødvendigt 
gentages behandlingen. Væske eller smuds, som er trukket dybere ind i træets overflade, kan kun 
fjernes ved at slibe træet, hvilket dog kræver en efterfølgende oliebehandling med Junckers Rustik 
Bordpladeolie.       
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Pleje og Vedligehold 
Efter nogen tids brug begynder overfladen måske at se lidt slidt og mat ud, hvorefter det bør plejes med 
lidt Junckers Rustikolie eller Junckers OliePleje. 
Hvis der er gennemslidte områder, skal der først anvendes Junckers Rustik Bordpladeolie. 
 
Før behandling med Junckers OliePleje, rengøres med Junckers GulvSæbe i brugsopløsning. For at 
sikre god vedhæftning neutraliseres med Junckers GulvRens. Lad tørre i nogle timer så overfladen er 
helt tør før oliebehandlingen. 
Junckers OliePleje fordeles i et tyndt jævnt lag med en klud. 
 
HUSK 
Junckers Rustikolie som kommer til at ligge som blanke områder, skal fjernes inden det når at tørre. 
Anvend rene fnugfrie bomulds-klude til formålet. 

 


