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ONDERHOUD EN GARANTIE
Algemene informatie voor alle afwerkingen
Uw meubel is gemaakt van massief hout. Het is een natuurproduct. Dit kan gaan werken ondanks alle voorzorgen die wij
genomen hebben (goed laten drogen van het hout en op de juiste wijze lijmen en afwerken). In periodes van extreme
droogte zoals aanhoudende hoge temperaturen zonder regen of vorstperiodes kunnen naden van het hout voelbaar
worden; dit is een normaal verschijnsel.
LET OP: de luchtvochtigheidsgraad van de omgeving waarin uw meubel staat moet tussen de 45 en 60% worden
gehouden. Dit is te bereiken door bijvoorbeeld waterverdampers aan de verwarming te hangen en deze vol te houden
met water, of met een lucht bevochtiger. In een periode van droogte verdampt het water sneller en dient dus ook vaker
te worden bijgevuld.
U zult begrijpen dat het plaatsen van een massief meubel dicht bij de verwarming impliceert dat er aan één zijde een
extreme uitdroging ontstaat, waardoor het hout gaat werken en wellicht zelfs gaat scheuren op den duur.
Veel houtsoorten kleuren in de eerste periode donkerder op. Dit kan soms al binnen 24 uur optreden (bij Kersenhout en
Jatobahout) en geschiedt onder invloed van UV licht. Notenhout is hierop een uitzondering; deze wordt juist lichter onder
invloed van het licht.
Wij adviseren u, om met name bij bovengenoemde houtsoorten, de eerste weken uw tafel "kaal" te laten. Mocht u dit
onverhoeds vergeten zijn, dan zal de plek na verloop van tijd wel weer bijkleuren, maar dit kan soms lang duren.

Onderhoud advies voor afgelakte tafels, zijdeglans of mat
De beschermlaag van het hout bestaat uit een tweecomponenten lak. Door de fabrikant is uw meubel eerst naturel of in
kleur gebeitst en daarna tweemaal in de lak gezet. Tussen de lagen door is het oppervlak telkens heel fijn geschuurd.
Ondanks de dubbele laag kan lak nooit helemaal de houtvezel afsluiten. Wij adviseren daarom ook de reinigingsinstructie
hieronder in acht te houden.
Reinigen
Het schoonhouden van uw met lak afgewerkte meubel kan met een licht vochtige doek geschieden (een licht handsopje
mag). Hierna met een droge doek direct het oppervlak goed droog maken.
Onderhoud
Wij adviseren het meubel met deze lakafwerking alleen met pure paraffine olie (naturel, bij iedere betere drogisterij te
verkrijgen) te behandelen, één of tweemaal per jaar. Doe telkens een klein scheutje paraffine olie op een doek en smeer
dat goed uit in de lengterichting van het hout. Raadzaam is het om het nieuwe paraffine olielaagje 's avonds voor het
slapen gaan aan te brengen, zodat gedurende de nacht de paraffine olie kan intrekken.
Alle andere middelen zoals boenwas en dergelijken tasten de laklaag aan. Behandel het oppervlak ook nooit met
schuurmiddelen of schuursponsjes!

Onderhoud advies voor tafels, afgewerkt met olie
Uw meubel is vervaardigd van massief hout. De beschermlaag bestaat uit olie. Deze afwerking heeft enkele voordelen: hij
heeft een matte uitstraling, is eenvoudig te onderhouden en maakt het wegwerken van lichte beschadigingen mogelijk.
Door de fabrikant is uw meubel eenmaal in de olie gezet. Wij raden u aan om voordat u het meubel gaat gebruiken nog
een laagje olie aan te brengen, op onderstaande wijze.
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Wijze voor het aanbrengen van een olielaagje
Allereerst moet het meubel goed gereinigd worden met een licht vochtige doek en meteen daarna heel goed droog
gemaakt worden.
Doe telkens een klein scheutje olie op een doek en smeer dat goed uit in de lengterichting van het hout. Niet de olie
rechtstreeks op het meubel gieten, omdat er dan op één plaats teveel olie komt.
Na een week moet er nogmaals een olielaagje aangebracht worden.
Na 8 tot 10 weken zal deze olie volledig ingetrokken zijn. Het meubel krijgt daardoor een enigszins "schrale" aanblik: tijd
om opnieuw een laagje olie aan te brengen. De bedoeling is de houtvezel min of meer te verzadigen. Op een gegeven
moment merkt u dat het meubel niet meer schraal wordt, het hout is dan verzadigd. Daarna hoeft u alleen nog olie te
gebruiken indien u de tafel geschuurd heeft. Steeds olie blijven gebruiken betekent dat het meubel kleverig gaat
aanvoelen.
Raadzaam is het om een nieuwe olielaagje 's avonds voor het slapen gaan aan te brengen, zodat gedurende de nacht de
olie kan intrekken. De volgende morgen het meubel met een schone droge doek na wrijven.
Een goede olie is Royal Wood Greenfix.
Reinigen
Als uw tafel goed in de olie staat, kan het schoonhouden met een licht vochtige doek geschieden (een licht handsopje
mag). Hierna met een droge doek direct het oppervlak goed droog maken.
Wegwerken van lichte beschadigingen en hardnekkige vlekken
Door met een heel fijn schuursponsje over het oppervlakte te gaan, zijn veel lichte beschadigingen en vlekken te
verwijderen. Het is raadzaam het gehele blad licht schurend mee te nemen omdat door het schuren een lichtere kleur
ontstaat. Er zal dan weinig tot geen kleurverschil te zien zijn.
Het aanbrengen van nieuwe olielaagjes is hierna wel noodzakelijk: de eerste laag direct na het opschuren, vervolgens na
een week opnieuw een laag, daarna eventueel na 8 tot 10 weken een dun laagje, zolang de tafel een enigszins "schrale”
aanblik geeft.

Garantiebepalingen
Natuurhout: natuurlijk gegroeid hout ziet er in kleur en structuur nooit hetzelfde uit, daarom zijn kleine afwijkingen
onderling geen gegronde reden om te reclameren
Lakoppervlakken: door verschillende glansafwerkingen en verschillende bewerkingen zijn kleine afwijkingen direct of op
den duur onvermijdelijk. Bovendien verkleuren afwerkingen met open poriën na verloop van tijd sneller donkerder dan
dekkende lakafwerkingen. Notenhout is hierop een uitzondering: deze wordt na verloop van tijd lichter in plaats van
donkerder.
Haarscheurtjes: omdat hout een natuurproduct is en altijd werkt, kunnen op zowel massief hout als op de verlijmingen
van massief houten verbindingen haarscheurtjes ontstaan. Ook dit is geen reden tot reclameren.
Gebruikerssporen en het niet juist onderhouden van het hout geven nimmer recht om te reclameren.
De luchtvochtigheidsgraad in de omgeving van houten meubelen is zeer belangrijk en dient constant tussen de 45 en
60% gehouden te worden. Dit komt de levensduur van uw mooie houten product ten goede.
Heeft u vragen, bel gerust: +31 6 533 43 804.
Wij wensen u veel plezier met uw ambachtelijke, volledig in Nederland gefabriceerde aankoop.

