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Het onderhoud van meubels, 
afgewerkt met lak. 
 

                         

 
 
Productinformatie Matte lak:  
 

Mat Polish (te verkrijgen via onze webshop) 

Een verzorgingsproduct speciaal geschikt voor alle (zeer) mat gelakte of naturel geoliede 

houtsoorten.Frist het meubel op zonder een glanslaag achter te laten. Ook eventuele 

glimplekken worden verwijderd. Geschikt voor alle (zeer) matgelakte houtsoorten (o.a. 

CBM 281) of naturel geoliede houtsoorten. 

  

Verwerkingsadvies 

Indien nodig het oppervlak eerst reinigen/ontvetten met Woodclean intensieve 

houtreiniger. Vervolgens mat polish dun en egaal aanbrengen met een doek en laten 

drogen. Droogtijd: handdroog na 30 minuten, volledig droog na 2 uur. Hardnekkige 

glimplekken nogmaals plaatselijk behandelen. 

 

Let op! Bij glimplekken in tweecomponenten laklagen het oppervlak voorzichtig 

behandelen met een pannenspons of fijne scotchbrite (altijd in de lengterichting van het 

hout). 

 

Behandeling ± 4 tot 6 keer per jaar herhalen. 

 
 
 
Productinformatie glanzende lak: 
 

Elite Polisch (te verkrijgen via onze webshop)  

Elite polish is ideale (melkachtige) onderhoudspolish op waterbasis voor alle (glanzend) 

gelakte houten meubelen. Het camoufleert kleine oppervlakkige oneffenheden en geeft 

het meubel weer een mooie diepe zijdeglans. Geschikt voor zowel moderne als klassieke 

meubelen. 

  

Met Elite Polish wordt het meubel optimaal onderhouden, opgefrist en gevoed. Het laat 

een mooie diepe zijdeglans achter op de laklaag van het meubel. Elite Polish heeft 

tevens een licht polijstende werking op de laklaag van het hout. Hierdoor wordt de 

laklaag licht geëgaliseerd en worden kleine krasjes en beschadigingen gecamoufleerd. 

Mede hierdoor is Elite Polish soms in staat lichte (verse) warmte- en/of vochtplekjes uit 

de laklaag te verwijderen. Warmte- en/of vochtkringen die reeds geruime tijd in het 

hout zitten, zijn niet te verwijderen met een onderhoudsmiddel. Elite Polish laat geen 

vettige laag op het meubel achter, waarin zich vuil en vingertasten kunnen gaan 

vastzetten. 

  

 



 

Meubelatelier Jacco Bakker  ● Dopplerstraat 33 ● 1704 SR Heerhugowaard ● T 072-5715999 ● E info@jaccobakker.nl  ● W www.jaccobakker.nl 
 

 

Verwerkingsadvies  

 

Het te behandelen oppervlak dient schoon te zijn. Indien nodig, vervuilde oppervlakken 

eerst reinigen met Woodclean intensieve houtreiniger en goed laten drogen. 

  

Vooraf de flacon goed schudden. 

Elite polish op een zachte doek aanbrengen en hiermee het meubel dun inwrijven tot 

glans. Let op! De aangebrachte laag niet meer nawrijven! Ook is het verstandig om het 

meubel - indien met Elite Polish behandeld – de eerste uren niet direct met een vochtige 

doek af te nemen. Dan wordt namelijk het (niet voldiende gedroogde) beschermlaagje 

dat op het meubel aangebracht is aangetast. Dit kan een vegerig effect ten gevolg 

hebben.  

  

Vlekken  

Voorkomende vlekken het liefst direct verwijderen met een tissue of doekje. Blijvende 

vlekken trachten te verwijderen met een doekje dat bevochtigd is met Woodclean 

intensieve houtreiniger . Het behandelde oppervlak dan wel weer dun nabehandelen met 

Elite polish. 
 

 

 

Extra tips om op te letten: 
 

• Hout is een natuurproduct dat altijd blijft werken. Let altijd goed op de 

vochtigheidscondities in de ruimte. De luchtvochtigheid dient altijd rond de 65% 

te zijn. Vooral in ruimtes met vloerverwarming  of airconditioning en 

appartementen is de vochtigheid vaak te laag. Voor meer informatie over 

luchtbevochtigers kunt u altijd contact opnemen..  

 

• Mocht u toch nog vragen hebben over het onderhoud, neem gerust contact op. 

Wij zijn u graag van dienst! 


