
Skötselråd 
Med rätt skötsel så kommer era produkter från Skultuna att hålla i många kommande 
generationer.	

Skultunas produkter tillverkas i ren mässing utan ytbehandling om inget annat anges. 
Mässing och koppar ärgar vilket skyddar metallen och förlänger livslängden. På 
insidan av exempelvis vaser och krukor är denna ärgning önskvärd och bör inte tas 
bort. I övrigt är det en smaksak om man önskar putsa produkten eller ej, oputsad så 
kommer metallen att bli mörkare med tiden och det kan även uppstå fläckar från fukt 
eller fingeravtryck. Om ni önskar behålla den högglansiga ytan så måste den putsas 
regelbundet. Vi rekommenderar att man använder någon form av handskar, 
exempelvis i bomull, för att skydda ytan från fingeravtryck vid poleringen.	

Ljusstakar & Ljushållare - Lämna inte levande ljus obevakade. Det bör vara minst 7 
cm mellan två tända ljus. Låt inte ett ljus brinna ner i en ljusstake utan släck det innan 
det når ljushållaren. Metall leder värme så ställ aldrig en ljusstake på ett känsligt 
underlag. 
Har du fått stearin på ljusstaken så kan du ta bort detta på två sätt. Värm stearinet 
med exempelvis en hårfön och torka sedan av med papper. Polera enligt 
instruktioner nedan. Finns ingen hårfön kan man använda hett vatten, det är då 
mycket viktigt att ytan torkas helt torr innan polering sker.	

Vaser & Krukor - Håll utsidan torr för att minska behov av polering. När ni fyller på 
vatten så torka av eventuellt spill eller kondens direkt.	

Polerad/blank mässing – Använd ett skonsamt putsmedel som innehåller ett milt 
slipmedel, vi rekommenderar Skultuna Putsmedel. Putsmedlet appliceras med en 
torr trasa, är det mycket fläckar så kan man låta medlet verka lite innan man börjar 
putsa på ytan. Fortsätt med detta tills medlet är helt borta och ytan är fin och blank 
igen. Till polerad mässing så rekommenderar vi inte vattenlösliga putsmedel då 
vattnet kan lämna fläckar på ytan om man inte torkar mycket noga. Använd hellre en 
mindre mängd putsmedel i taget och ta om flera gånger då man då får en bättre 
poleringseffekt än om man använder en stor mängd på en gång.	

Borstad mässing – Polera som blank mässing, vi rekommenderar Skultuna 
Putsmedel.	

Försilvrad mässing – Silver mörknar naturligt när ytan reagerar med svavelämnen i 
luften och blir först gul sedan svart om man eg. putsar den. Regelbunden avtorkning 
görs med fördel med silverputsduk. Vid envisare fläckar så putsa med skonsamt 
putsmedel, vi rekommenderar Skultuna Putsmedel.		

Förgylld mässing – Torka av med torr trasa, vid behov kan man putsa med bilvax 
för att öka glansen, till exempel Turtle vax.	



Etsad mässing – Polera som vanligt med torr mjuk putsduk, om putsmedlet fastnar i 
dom små hålen, ta då putsduken och tryck försiktigt från båda håll för att ta bort. Vi 
rekommenderar Skultuna Putsmedel.		

Skultunas produkter ska oavsett behandling eller yta, aldrig maskindiskas. Undvik 
också husmorstips så som ketchup och liknande som kan skada ytan och lämna 
svåra fläckar.	

 


