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Onderhoud en productinformatie, graag aandachtig lezen

Gefeliciteerd met uw nieuwe tafel!
Onze tafels zijn gemaakt van wild eiken.
Te herkennen aan een ruwe tekening
door scheurtjes, noesten en
onregelmatigheden in de dikte van het
hout. Een prachtig natuurproduct, geen
tafel is hetzelfde.
De productiewijze van onze massieve
houten tafels is pure vakmanschap.
Eventuele kleurverschillen of andere
imperfecties zijn het gevolg van de
natuur. Door dit verwerkingsproces
is iedere tafel uniek.
Op de oppervlakte van het tafelblad
zijn meerdere lagen beits en lak
aangebracht. Alle tafels zijn afgelakt
met een sterke 2-componenten
lak. Alle oppervlakteproducten die
wij gebruiken zijn vrij van zware metalen
en voldoen aan de DIN 68861.1/1B en
EN71/3 “veiligheid van speelgoed”.

Het optimale binnenklimaat voor de
mens is niet droog en vooral niet te
warm. En precies dit klimaat is het beste
voor een massief houten meubelstuk.
Ideaal is een luchtvochtigheid tussen
de 45% en 55%. Bij een extreme
afwijking voor langere tijd, bijvoorbeeld
in de winter omdat er dan meer wordt
gestookt, kan het hout scheuren en
kromtrekken. U kunt bijvoorbeeld door
planten of luchtbevochtigers/
verdampschalen neer te zetten de
luchtvochtigheid verhogen.
Zet het meubelstuk niet direct naast de
verwarming of een andere warmtebron
en vermijdt directe zonnestraling. Zo
wordt het werken van het hout vermeden
en scheuren voorkomen.

Vlekken door thee, koffie, wijn, water,
chocolade, enz. meteen verwijderen
met een lichtvochtige doek. Dit voorkomt
het binnendringen van de vervuilende
kleurpigmenten in de poriën van het
oppervlakte van het hout. Daarna
meteen drogen met een zachte doek.
Onder pannen, bekers, koffiepotten etc.
raden wij u aan onderzetters van kurk of
vilt te gebruiken om vloeistofschade te
voorkomen. Gebruik geen onderzetters
van plastic, rubber of soortgelijke
materialen die weekmakers bevatten
omdat deze de finishing(lak) kunnen
aantasten.
Reinigen
U reinigt het hout eenvoudig met een
licht vochtige doek. Er zijn verschillende
producten verkrijgbaar voor het onderhoud van eiken tafelbladen afgewerkt
met mat-lak.
Neem contact op met uw leverancier
van onderhoudsproducten voor meer
informatie hierover.

LET OP:
Vermijd absoluut het volgende:
• Vlekverwijderaars
• Schuurmiddelen
• Oplosmiddelen
• Terpentine
• Chloor
• Weekmakers
• Schoonmaakmiddelen met
geurstoffen en bijtende
schoonmaakmiddelen

