Trä ett levande material
Hantering och förvaring
Våra lekprodukter i trä består av tryckimpregnerat svenskt virke. Detta ställer krav på hantering och förvaring.
Ofta när vi levererar är träet lite blött eftersom det är färskt impregnerat. Detta innebär att produkterna skall
förvaras så luftigt som möjligt och i mesta möjliga mån med möjlighet för luftcirkulation mellan respektive
paket. T ex är det mindre bra att förvara tryckt virke längst in på ett lager och t ex mot en kall och fuktig vägg.
Avfällningar
På tryckimpregnerat virke hittar man ibland avfällningar. Dessa kan likna mögel men är helt ofarliga både för
personal som hanterar produkten på lager och för konsumenten. När produkten kommer ut i sitt rätta element,
d v s utomhus, så försvinner dessa avfällningar väldigt snabbt. Precis som de gör vid läggning av vanlig trätrall
som ju blivit populärt vid altan- och terassbygge.
Sprickor i träet
Vi har av olika skäl valt att jobba med, som vi tycker, den mer tilltalande runda formen gällande ben och bom
till våra trägungor. Detta innebär dock att sprickor lättare uppstår. Dessa är helt ofarliga och mer av estetisk
karaktär. Det allra viktigaste är att kärnan i virket är intakt, vilket den är. Sprickorna öppnas och sluts med
tanke på luftfuktighet och sol. Blir det småflisor på benen rekommenderar vi att man tar ett enkelt slippapper
och slipar bort dessa.
Underhåll
Tryckimpregnerat virket är producerat för att tåla utemiljö med alla de påverkningar detta innebär. T ex sol,
vind, vatten och snö. Med åren bleknar träet något och som med allt trä är det bra att årligen olja in träet med
sedvanlig trallolja en gång på våren och en gång på hösten. Följ instruktionerna på produkten du avser att
använda och tänk på att aldrig låta oljeindränkta trasor ligga framme, speciellt inte i solsken. Detta p g a
brandrisken (självantändning).
Träskyddsklass NTR AB
På Hörby Bruk jobbar vi med svenskt gediget trä. Träet som vi använder är av träskyddsklass NTR AB (Nordiska
Träskyddsrådet).
Säker och trygg lek med lekprodukter från Hörby Bruk
Alla våra lekprodukter är testade och godkända enligt den Europeiska Lekstandarden för privat lek EN-71.
Många är dessutom testade av det tyska testinstitutet TÜV.
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