
 

DBM reparasjonsveiledning 

 
 

 

 
 

DBM reparasjonssett Innhold: Du trenger i tillegg: 

 

- Maling, hovedfarge/ - evt pyntefarge 
- Patina 
- Benkeplateolje 
- Slipepute 

- Bomullsfiller 
- Malepensel (ved store flater) 
- Skumsvamp (ved store flater) 

- God ventilasjon 

   

DBM vedlikeholdssett Innhold: Du trenger i tillegg: 

 

- Benkeplateolje 
- Slipepute 

- Bomullsfiller 
- Skumsvamp (ved store flater) 

- God ventilasjon 
 

 
Fremgangsmåte 

 

Maling 
Benytt maling for og evt å flekke på de småskader som har forekommet ved montering etc. 
Grunnfargene er mye lysere enn den opprinnelige møbelfargen og det er riktig. Det er den neste patineringsprosessen som 
fremlegger den riktige fargen. Så ikke fortvil om grunnfargen er spesiell. Merk: Vår maling er vannbasert og er ikke 
helsefarlig, brannfarlig eller selvantennelig. 
 

Mellomsliping 
Når påført maling er tørr benytt så medfulgt slipepute og ”matt” forsiktig ned den nye malingen slik at den blir glatt og 
uten skillemerker mot den opprinnelige malingen. 

 

Patina 
Påfør så patina med en myk fille og masser/gni dette inn i malingen til fargen jevner seg til det opprinnelige området. 
Patinaen inneholder fargepigment som gjerne samler seg i bunnen på flasken. Rist derfor flasken meget godt så patinaen 
blandes riktig. Om fargen ikke blir mørk nok, vent 10 min og gjenta prosessen. 
Når fargen er lik den opprinnelige, la dette tørke og herde i ca 60 min. 
For å fjerne det ”matte” utseendet poler godt med en bomullsfille til slutt. Ved større flater kan det benyttes voks eller 
matt lakk for å låse prosessen, samt for å få frem en bedre glød. 

 

Møbelolje 
Under montering av ditt møbel/innredning kan det ha oppstått støv eller merker som gjør at benkeplaten har mistet sin 
glans. Har det forekommet små riper eller skader kan patina påføres for å få frem riktig farge igjen på de aktuelle 
ripene/skadene. (Se fremgangsmåte under *Patina.) 
Slip lett over platen med finkornet mattepute for å fjerne skitt og evt flekker, samt for å gjøre flatene mer mottagelige for 
ny oljebehandling. Rengjør platen for støv og påfør et tynt lag med møbelolje. Denne strykes til jevnt med bomullsfille. La 
oljen trekke inn ca 60 min. Poler så rikelig med en myk bomullsfille for å oppnå en slitesterk glansfull overflate. Gjenta 
prosessen for ytterligere glans og styrke. 
Gjenta oljebehandling da du føler det er behov. Dette ser du ved at flatene begynner bli matte og skjoldete. (vi anbefaler 
1-2 ganger pr år, men er avhengig av slitasje og bruk etc.) 

 

Vedlikehold 
Se eget dokument eller våre hjemmesider under ”vedlikehold” for renholds/ eller vedlikeholdsanvisninger. 
 
- kontakt oss om du trenger ytterligere tips og råd. 

 
 

SIKKERHETSREGLER: 
 

VÆR OPPMERKSOM PÅ AT VÅR OLJE OG PATINA ER BRANNFARLIG OG MEGET SELVANTENNELIG. 

 

----------------------------------- 
OPPEVARES GODT TILLUKKET OG UTILGJENGELIG FOR BARN.  

 

GÅ ALDRI FRA BRUKTE FILLER! DESTRUER DISSE I LUKKET OVN STRAKS ETTER BRUK ELLER OPPBEVAR DEM I LUKKET METALLSPANN.  

 

KAST ALDRI BRUKTE FILLER I SØPPELKURV.  

 

UNNGÅ KONTAKT MED HUD OG ØYNE. VED ØYEKONTAKT SKYLL STRAKS MED RIKELIG VANN OG KONTAKT LEGE. 
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