Het onderhoud van meubels,
afgewerkt met alleen olie.

Uw meubel is afgewerkt met olie. Deze natuurlijke afwerking geeft het hout een extra warme uitstraling en
beschadigingen zijn eenvoudig te behandelen. Wanneer u onderstaande punten in acht neemt, heeft u nog vele
jaren plezier van uw meubel!
Verwerkingsadvies
Zorg voor een schone ondergrond. Bij voorkeur het te behandelen oppervlak eerst reinigen met Woodclean
intensieve houtreiniger . De onderhoudsolie dun aanbrengen op een schone droge doek en hiermee het
oppervlak inwrijven. Het behandelde oppervlak circa 5 tot 10 minuten laten drogen en nog eens rustig nawrijven
met een schone droge doek. Bij meubelen die nog enigszins schraal lijken de behandeling nogmaals herhalen.
De behandeling circa 2 tot 3 keer per jaar herhalen, maar dit is wel afhankelijk van het gebruik. Tip! Nieuwe
onbehandelde meubelen bij in gebruikname eerst voorzien van minimaal 2 tot 3 dunne lagen olie (tussendoor
goed laten drogen).
Vlekken
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
nabehandelen met een beetje onderhoudsolie. Hardnekkige vlekken of kringen in het meubel trachten te
verwijderen met een zeer fijn staalwolletje of schuursponsje (eventueel in combinatie met Woodclean). Daarna
altijd weer nabehandelen met olie!
Extra info
Met olie doordrenkte doeken of sponzen altijd luchtdicht in bijvoorbeeld een metalen houder bewaren of zeer
goed met water uitspoelen. Dit vanwege het zelfontbrandinggevaar van de lijnolie. Indien onbehandelde
houtsoorten in de olie worden gezet dan wordt (gezien de lijnolie) het behandelde hout altijd iets warmer
(donkerder) van kleur. Vooral bij tropisch hardhout (o.a.teak) is dit merkbaar.

Doeken na gebruik goed uithangen i.v.m. ontbrandingsgevaar van verzadigde doeken! Na
uitharding kunt u ze weggooien.
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.

•

Geeft vocht geen kans de beschermlaag aan te tasten. Mocht dit toch gebeuren, schuur met staalwol
0000 of schuurpapier korrel 180 de plek licht op en breng een tussen het schuren door een beetje olie
aan. Goede onderzetters en/of een tafellaken is uiteraard altijd behoud van uw meubel.

•

Pas op met metalen voorwerpen als uw meubel van Eiken is gemaakt. Eikenhout bevat looizuur en kan
in combinatie met vocht reageren met het metaal. Er kan dan een donkere kring ontstaan, die er slechts
uitgeschuurd kan worden. Pas dus extra op met metalen onderzetters, blikjes of zinken plantenbakjes.

•

Mocht u toch nog vragen hebben over het onderhoud, neem gerust contact op. Wij zijn u graag van
dienst!
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