Samling og vedligehold
af
FlightDeck®
Sofa- og spisebord i beton

Om FlightDeck:
FlightDeck- bordet, med dets fløjlsbløde monolitiske struktur i kombination med
organiske ben i håndstøbt aluminium, indeholder alle de ironiske og samtidige rene
elementer der udgør kernen i alle Voss produkter. Det er i det innovative materialevalg
og formsprog at individualitet fejres og konventioner trodses. Kontrasten mellem
materialer, form og struktur skaber en unik aura ved at udsende en ren følelse af husalter.

Om Beton:
Det unikke udtryk der kendetegner de banebrydende betonbordplader fra Voss, opstår
ved kontrasten mellem den rene form og det rå materiale. Hver enkel betonbordplade har,
ligesom andre naturmaterialer, små særegne karakteristika. Disse kan eksempelvis vise
sig som farveforskelle i overfladen, små lufthuller, små ridser fra formen, små tørre
pletter og ru hjørner. Variation i luftfugtighed, hvor og hvornår på året råmaterialerne er
fremstillet spiller også ind. Alt beton har små svindrevner. Disse opstår når vand
afdamper fra betonmassen under udstøbningen. Svindrevner har ingen betydning for
bordets styrke og holdbarhed, da bordpladen er armeret med fibre og et stålnet der giver
bordpladen styrke.
Hver bordplade er sæbebehandlet hvilket i nogen grad beskytter bordpladen mod smuds.
Det skal dog understreges at beton, ligesom alle andre naturmaterialer, med tiden vil
patinere og evt. ændre farvenuance. Dog kan dette ved korrekt rengøring og vedligehold
af bordpladens sæbefilm holdes på et minimum.

Vi arbejder hele tiden på at udvikle den færdighed og det håndværk der kræves for at
garantere produkter af højeste kvalitet. Når du har fået produktet hjem, føler vi at det er
nødvendigt med et par tips til hvordan du vedligeholder dette ganske unikke produkt. Vi
anbefaler at brugsvejledningen læses grundigt og gemmes.
Montering af bordben: (indhold: 4 bolte og 4 skiver, samt 4 bordben).
•
•
•

•
•

Læg forsigtigt bordpladen på et blødt og fladt underlag, med undersiden opad, for
at undgå ridser, f.eks. den kasse bordet leveres i.
Placer bordbenet mod bordpladens hjørne, så benet sidder helt op til pladen.
Før forsigtigt bolt og medfølgende skive ind i hullet. Skru, med fingrene, bolten
med uret og vær opmærksom på at boltens gevind fanger benets borede
gevind i den korrekte vinkel. Mærker du modstand, er bolten monteret i en
forkert vinkel. Der kræves ikke styrke, men præcision, da vold kan ødelægge
benets gevind.
Boltens første del bør monteres ved håndkraft, hvorefter en 17mm topnøgle eller
fastnøgle kan anvendes til at spænde bolten.
Bolten spændes og efterspændes efter behov.

Afmontering af bordben:
Skal bordet opbevares eller flyttes, anbefaler vi at du ved afmontering husker at
nummerere hvert ben og tilhørende hjørne et skjult sted. Ved efterfølgende montering, er
du sikret at benene passer til de rigtige hjørner.
Vedligehold af bordben:
Ved daglig rengøring tørres aluminium bordbenene af med en tør og ren klud. Er en
grundigere rengøring nødvendig, for at fjerne små ridser og lignende:
•

•
•
•

Mat aluminium kan vaskes i varmt vand tilsat autoshampoo. Der anvendes en
skuresvamp, f. Eks. en medium fin CF-SH Green Pad eller Pad 96 Aqua fra 3M.
Det kan anbefales at afmontere benene, eller afdække bordpladen. Poler altid ved
at bruge lange lodrette strøg.
Poleret aluminium kan poleres med et krom/alu-pudsemiddel, f. Eks. Autosol til
alu/krom. Påfør et tyndt lag og poler med en blød klud.
Krom overflade kan poleres med et krom/alu-pudsemiddel, f. Eks. Autosol til
alu/krom. Påfør et tyndt lag og poler med en blød klud.
Forgyldte bordben har en overflade der er påført benene og denne overflade kan
forsvinde ved overdreven rengøring og slid.
Fedtede eller beskidte bordben aftørres med en fugtig blød klud, evt. med en
smule opvaskemiddel.
Der bør ikke anvendes rengøringsmidler eller polermiddel på guldben.

Med tiden vil guldet falme en smule og til den tid kan vi anbefale en opfriskning
af guld-legeringen.
Vedligehold af betonoverflade:
Beton er, ligesom andre naturmaterialer, følsomt overfor smuds, specielt når bordpladen
er ny. Ved levering er bordet blevet behandlet én gang med Probat flydende sæbe eller
sæbespåner, der danner en sæbefilm og beskytter mod smuds. Det er vigtigt at denne
behandling gentages op til 3 gange efter levering, da dette forstærker sæbefilmen.
Gentag derefter behandlingen efter behov. I denne forbindelse skal det nævnes at bordets
farve vil ændre sig og blive mørkere med tiden.
Sæbebehandling med sæbespåner:
•
•
•
•

•
•

I cirka en liter kogende vand opløses en god håndfuld sæbe.
Pisk blandingen op med en opvaskebørste til der dannes et tykt skum.
Brug sæbeskummet til at vaske bordpladen med en blød børste eller svamp.
For at opnå den bedste effekt anbefaler vi at lade bordet stå indsæbet så længe
som muligt. I denne forbindelse er det vigtigt at understrege at sæben ikke på
noget tidspunkt må tørre ind, da der herved dannes sæbeskjolder på
bordpladen.
Tør overskydende sæbeblanding af med en fugtig klud for at undgå striber.
For at sikrer en jævn overflade giv altid hele bordpladen sæbebehandling for at
undgå sæbeskjolder.
ELLER

Sæbebehandling med Probat flydende sæbe:
•
•
•

•
•

Opløs 1 ½ dl Probat sæbe i cirka 5 liter varmt vand.
Påfør blandingen med en blød børste eller klud.
Som med sæbespåner, anbefaler vi at lade bordet stå indsæbet så længe som
muligt. I denne forbindelse er det vigtigt at understrege at sæben ikke på
noget tidspunkt må tørre ind, da der herved dannes skjolder på bordpladen
og processen må startes forfra.
Overskydende sæbe tørres af med en ren fugtig klud for at undgå striber.
Det er vigtig altid at behandle hele bordpladen med sæbe for at undgå
sæbeskjolder.

Grundig rengøring af beton:
Overfladen vil med tiden få patina i form af pletter. Er overfladen blevet meget plettet
eller smudsig anvendes et rengøringsmiddel der opløser det meste sæbe og fedt. Vi
anbefaler PerborenR650 der kan købes i velassorterede rengøringsforretninger, alternativt
kan almindelig vaskepulver også anvendes med god effekt. Det er vigtigt at understrege
at overdrevet brug af PerborenR650 kan medføre blegning af betonoverfladen.
Alternativt kan almindeligt vaskepulver til tøjvask anvendes. Lav en grødagtig blanding
og påfør ensartet på hele bordpladen. Afvask med varmt vand og gentag behandlingen til
resultatet er tilfredsstillende. Da bordet herefter står råt og uden beskyttelse følges
brugsvejledningen for vedligehold af betonoverflade.
Perboren opløsning (som alternativ til Perboren kan almindeligt vaskepulver
bruges):
•
•
•
•

Anvend 5-10 gram i en liter meget varmt vand.
Vask hele bordpladen 2-3 gange med en blød svamp eller børste.
Lad bordpladen tørre og gentag hvis det er nødvendigt.
Efter denne rensning er det vigtigt at gentage sæbebehandling af bordpladen
2-3 gange for at sikre at bordpladen igen har en sæbefilm.

Pletter og plamager:
•

•
•
•

•
•

Perboren R650 kan ikke bruges til at fjerne isoleret pletter. Hele bordpladen
må behandles mindst to gange. Husk på at genetablere den beskyttende
sæbefilm efter behandling.
Spildes der på bordpladen skal det tørres af med en fugtig klud så hurtigt som
muligt.
Vær opmærksom på at beton er yderst følsomt overfor alt syreholdigt (f eks tonic
og frugt saft) da dette kan ætse bordets overflade.
Der må under ingen omstændigheder anvendes syreholdige rengøringsmidler
eller slibes på betonen med sandpapir eller andre slibemidler i forsøg på at fjerne
pletter. Dette kan gøre uopretteligt skade på bordets overflade og finish.
Ønsker du at afprøve et rengøringsmiddel, husk at teste det på et skjult område
først.
Brug bordskåner, dækkeservietter eller dug hvis du ønsker at patina og pletter skal
undgås fuldstændigt.
God fornøjelse med dit nye bord.
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