Het onderhoud van meubels,
afgewerkt met olie en was.

Uw meubel is afgewerkt met olie en was. 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!


In het atelier werken wij het meubel eerst met olie af. Deze olie dringt diep in het hout en beschermt het
hout van binnen uit. Hierna is uw meubel in de was gezet. Deze vloeibare bijenwas is dikker dan de olie
en trekt daardoor minder in het hout, maar beschermt het oppervlak weer beter. De waslaag geeft het
hout meer glans en laat het gladder aanvoelen. Tevens hecht vuil minder snel aan uw meubel. Met de
bijgeleverde was kunt u uw meubel onderhouden.



Omdat het nieuwe hout van uw meubel nog niet helemaal compleet verzadigd is met de olie en was, is
het raadzaam het meubel de eerste maand om de 14 dagen te behandelen. Hierna volstaat vaak,
afhankelijk van het gebruik, één tot twee keer per jaar. Tafelbladen, afhankelijk van het gebruik, meestal
twee tot vier keer per jaar behandelen. Beschadigingen kunt u licht met de hand opschuren (korrel 120180) en daarna weer met was behandelen. Altijd met de nerf mee schuren!
Breng met keukenpapier of heel fijn staalwol (0000) een zeer dunne waslaag aan. Liever twee keer te
dun behandelen dan één keer heel dik! Laat de waslaag ca. ½ tot 1 uur drogen en wrijf het meubel met
een zachte (katoenen) doek of keukenpapier uit. Wilt u meer glans, wacht dan wat langer. Voor een
matte uitstraling wacht u maximaal een half uur. Hoe warmer de temperatuur in huis, hoe korter de
wachttijd! Breng op en wrijf uit altijd met de draadrichting mee! Laat hierna het meubel een volle nacht
uitharden. Volledige uitharding ontstaat pas na ca. 3 maanden, dus wanneer de tafel net afgeleverd is,
dient u de eerste maanden extra voorzichtig te zijn met vocht en hitte. Zorg altijd voor voldoende
ventilatie bij het opbrengen van de was!

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 waslaag aan te tasten. Vooral hete vloeistoffen (bijv. thee) kunnen de waslaag
laten smelten waardoor sneller kringen ontstaan. 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 was 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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