
vedligeholdelsesvejledning

HORN

MASSIVTRÆ

 RENGØRING

Daglig rengøring klares med en opvredet klud. Tør altid 
væsker op, så træet ikke står og er våd. Anvend som 
udgangspunkt ikke opvaskemiddel, da det udtørrer træet.

 VEDLIGEHOLDELSE

HORN massivtræsbordplader er fra fabrikken olieret, 
med en af markedets grundigste olieringsprocesser på 
både for- og bagside. Massivtræsbordplader er dog 
aldrig færdigbehandlet, men kræver løbende pleje og 
vedligehold, da træ er et naturmateriale, som optager og 
afgiver fugt i takt med skift i temperatur og luftfugtighed. 
Uden den rette pleje kan bordpladen risikere at udtørre 
og dermed krumme, sprække eller blive plettet, hvis træet 
ikke har fået den nødvendige fugt fra oliering. Grundig 

producerer 
udelukkende 

massivtræsbordplader af 
FSC® certificeret træ, 
der er din garanti for, at 
der i oprindelsesområdet 
foretages bæredygtig 
skovhugst samt at der 
arbejdes for at sikre 
arbejdernes vilkår. 

HORN

vedligehold allerede ved modtagelse af pladen, sikrer 
lang levetid og at pladen holder sig flot. 
For at sikre at træet indledende er mættet med olie, 
anbefales det at oliere pladen med følgende interval:

• Plej massivtræsbordpladen straks efter montering, 
   herefter 2 gange mere med 3 dages interval.  
• Plej massivtræsbordpladen 1 gang i måneden, de 
   første 6 mdr.. 
• Plej massivtræsbordpladen 4 gange om året.

Se vejledning på efterfølgende side. 

Det anbefales altid at anvende HORNs plejeolie der er 
anvendt til grundoliering. 



Kvalitet 
– Hele vejen igennem

Stort tillykke med din nye HORN bordplade! 

Tilbage i 90’erne havde de to iværksættere Karl 
Nielsen og Ove Jørgensen en drøm om at skabe en 
bordpladefabrik, som kunne udfordre den etablerede 
branche. Det var sådan, at HORN blev født.
Karls iderigdom, Oves pragmatiske væsen og ikke 
mindst deres fælles entusiasme, hårde arbejde og 
stærke tro på fremtiden gjorde, at den spirende 
virksomhed voksede hurtigt, og HORN blev kendt som 
markedets ukonventionelle producent at bordplader i 
høj kvalitet og anderledes kreative løsninger.

En ting har fulgt HORN gennem alle årene, nemlig 
mottoet: Kvalitet - Hele vejen igennem. 
Med det menes en konstant stræben efter at skabe 
netop de bordplader der formår at udfordre markedet. 
Det er lysten til at give dig en oplevelse nu og her, 
men også lysten til at værne om en bordplade, hvis 
kvalitet er gennemtænkt fra udvikling, til udvinding af 
råmaterialer, til produktion og frem til at du træffer dit 
valg.

På vores hjemmeside finder du yderligere information 
om vores virksomhed, værdier, certificeringer og ikke 
mindst bæredygtige tiltag med fokus på cirkulære 
genanvendelsesmuligheden så vi sammen kan sikre en 
lys fremtid.

Du ønskes en rigtig dejlig dag!

HORN

Ovenstående behandling gentages som udgangs-
punkt efter interval, men fremstår pladen mat eller 
skjoldet skal den straks behandles. 

Bemærk: Der ydes ingen garanti på skader der 
skyldes at massivtræsbordpladen er ubehandlet 
eller mangelfuldt behandlet. Uddybende 
information kan findes på hornbordplader.dk
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Inden plejeoliering slibes pladen let 
med en slibesvamp (korn 220). Slib 
altid langs årerne. 

Pladen aftørres med en hårdt opvredet klud 
til alt pudsestøv er fjernet. Anvend aldrig 
sulfo produkter. 

Når pladen er tør påføres HORN 
Plejeolie i et tyndt, jævnt lag, med  
svamp eller fnugfri klud. Pladen skal 
altid være helt tør før oliering.

Tør den overskydende olie væk med en 
ren, fnugfri klud. Bemærk: Olien har en 
tørretid på 5-10 min. Overskydende olie 
skal tørres væk inden olien er tør.

Hvis pladen er blevet meget tør siden sidste 
oliering skal processen gentages efter 3 
døgn.

Lad der gå ca. 12 timer før pladen 
tages i brug. Dette giver træet 
mulighed for at absorbere eventuelt 
overskydende olie.

 PLETFJERNING 

Farvende væsker kan medføre misfarvning af træet, og 
bør fjernes hurtigst muligt. 

Ved træsorter med naturligt højt syreindhold (eksempelvis 
eg), er der risiko for at træet optager rust og får 
metalaflejringer fra kagedåser, gryder og lignende. Dette 
kommer til udtryk ved mørke aftegninger, som i værste 
tilfælde kan trænge hele vejen ned gennem træet. 
Er skaden sket, kan man ofte være heldig at kunne slibe 
aftegningen væk. Er rusten trukket langt ned i træet, 
skal man dog være opmærksom på, at slibning kan 
efterlade en fordybning. Er rusten trukket hele vejen ned 
eller ønsker du råd og vejledning om anden pleje og/
eller vedligehold, kan du kontakte din forhandler for 
professionel hjælp.  

Grundig og jævnlig oliebehandling beskytter mod pletter, 
men HORN anbefaler at kagedåser, potter og lignende 
placeres på et beskyttende underlag. 

 RIDSE- & VARMEFASTHED 

Massivtræ er ikke ridsefast og tåler kun let varme-
påvirkning. Benyt altid skærebræt, bordskånere og 
lignende.

Vedvarende varmepåvirkning fra varme væsker, 
husholdningsudstyr, gryder og pander kan resultere i 
revnedannelser, dampskjolder m.v. Varmeafgivende 
husholdningsudstyr placeres på varmeafvisende 
underlag, for at mindske risikoen for misfarvninger samt 
revnedannelser. Se hornbordplader.dk for nærmere 
information og gode råd om netop din bordplade.


