Lees deze belangrijke aanwijzingen helemaal !
Absoluut bewaren !
Geachte klant,
Bijgaand treft u de informatie aan voor het schoonhouden/onderhoud van uw meubel.
Ze bevat belangrijke informatie over de ingebruikneming en het gebruik.

Verpakking open maken
Haal het meubel uit de verpakking en laat het meubel 48 uur acclimatiseren in een omgeving waar het
minimaal 15 graden is.
In de (bad)kamer dient een goede ventilatie aanwezig te zijn.
Zorg voor een gelijkmatige luchtvochtigheid in de (bad)kamer.
Een hogere luchtvochtigheid is beter dan een te lage luchtvochtigheid.

In gebruik nemen en schoonhouden van het meubel
o
o
o
o
o
o

o
o
o

De oppervlakteafwerking van het meubel is bij uitlevering nog niet volledig uitgehard. Het
uitharden geschiedt pas nadat het meubel uit de verpakking is gehaald.
Gaat u alstublieft voorzichtig om met de oppervlaktes gedurende 2 weken na levering.
De meubels zijn in deze periode kwetsbaar voor het ontstaan van vlekken, kringen, strepen en
beschadigingen.
Wij raden u aan om tijdens de eerste twee (2) weken het meubel alleen te reinigen d.m.v. een
droge doek zodat de kleurcoating van uw meubel goed kan uitharden.
Bij natte plekken/spatwater z.s.m. droog maken ook als het meubel geheel in gebruik is
genomen! Gebruik geen vochtige doekjes.
Tijdens de derde (3e) week het meubel voorzichtig reinigen met een in zuiver water gedrenkte
en goed uitgewrongen doek. (niet nat). Na vier (4) weken kunt u starten met het normale
onderhoud door het meubel periodiek schoon te maken (niet nat) met een sopje van meubelzeep
(vraag uw sanitairspecialist).
Geen agressieve en/of bijtende schoonmaak- en schuurmiddelen gebruiken.
Vermijd ook dat het meubel in contact komt met ammoniak, zuren en sterke
reinigingsmiddelen, haarverf en chloor.
Natte vlekken/spatwater zo snel mogelijk afdrogen om te voorkomen dat er kalkafzetting
ontstaat op uw meubel. Als het water er lang op blijft zitten kunnen er kalkplekken of
waterstrepen ontstaan.
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o
o

Laat geen vochtige handdoek achter op het meubel en zorg ervoor dat het meubel vrij is van
spatwater.
Vermijd direct zonlicht i.v.m. uitdrogen/verkleuren.

Kenmerken en eigenschappen
Eiken is een natuurproduct en u dient het als zodanig ook te behandelen.
In eiken zitten oliën. Deze oliën geven het hout een natuurlijke bescherming.
Eikenhout kent binnen zijn soort veel variaties zoals kleur- en structuurverschillen, maar ook
noesten, nerven, jong hout (spint), haarscheurtjes en natuurlijke oneffenheden. Al deze bijzondere
kenmerken onderstrepen de echtheid en natuurlijke oorsprong van het hout.
Afhankelijk van de klimaatomstandigheden kan eiken krimpen (krimpscheuren) of uitzetten dit
ontstaat door vocht, droogte, kou en warmte.
Hierdoor ontstaan scheurtjes of vervorming (kromtrekken) van delen of kunnen lijmnaden
verschuiven. Dit is geen reden tot reclamatie en deze gebeurtenissen vallen buiten de garantie. Dit
behoort tot de natuurlijke karakteristieke materiaaleigenschappen.
Het op peil houden van het juiste klimaat komt hierbij niet alleen u maar ook uw mooie houten
meubels ten goede.
De geleverde eikenhouten meubels kunnen in kleur en structuur verschillen vertonen t.o.v. de
uitgereikte monsters of toonzaalmeubels.
De mate van onderhoud en het gebruik van de meubelen bepaalt de verkleuring van de meubelen.
Het is daarom aan te raden de volgende punten goed door te nemen en deze gebruiksaanwijzing te
bewaren bij het meubel, bij verkeerd en/of geen onderhoud of onjuiste plaatsing vervalt elke
garantie en aansprakelijkheid.

Gebruik van de onderhoudsmiddelen

o
o

Bij krassen, vlekken en beschadigingen die u wilt behandelen dient u het oppervlak in de
lengterichting van de houtnerven met schuurpapier op te schuren, tot de beschadigingen
verwijderd zijn.
Daarna het oppervlak schoon en stofvrij maken met een droge doek.
Kleurcoating goed schudden voor gebruik en dun aanbrengen met de spons.
Na 2 à 3 minuten het overtollige product afwrijven met een schone katoenen doek en het
oppervlak goed droogwrijven. Neem 30 minuten droogtijd in acht.
Breng met de spons de lak dun aan in de lengte richting van het hout en laat dit 2 uur (120
minuten) drogen.
Daarna licht opschuren en stofvrij maken en u kunt de 2e laklaag aanbrengen.
Na bovenstaande handelingen is het meubel na 24 uur belastbaar.

o

Onderhoud is afhankelijk al naar gelang de intensiteit van de belasting van het meubel.

o
o
o
o
o

Bestellingen onderhoudspakket
Voor het bestellen van een onderhoudspakket wendt u zich tot uw (badkamer) specialist.
Vermeld altijd duidelijk welke kleur het meubel heeft.
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