Algemene onderhoudsinstructies

Onderhoudsinstructie voor gelakte en gefineerde deurelementen
Ruimteklimaat:
Hout is een natuurlijk product, dat onderworpen is aan schommelende kamertemperaturen en luchtvochtigheid.
Evenals voor een optimaal leefklimaat is ook voor natuurlijke houtoppervlakken een gebalanceerd, niet te droog
ruimteklimaat aanbevolen.
De kamertemperatuur dient steeds ca. 18 - 22 °C en de relatieve luchtvochtigheidsgraad 50 - 60% te bedragen.
Een te hoge of te lage luchtvochtigheidsgraad zorgt ervoor dat het hout zwelt of krimpt. Als fabrikant zijn wij hiervoor
niet aansprakelijk.
In uw vakhandel kunt u een hygrometer kopen om de vochtigheidsgraad te meten.
Waterverdampers/ luchtbevochtigers aan verwarmingselementen verbeteren het ruimteklimaat.
Hout verkleurt onder invloed van licht. Dit is een normaal proces en geeft aan dat het een natuurlijk product betreft.

Reinigings- en onderhoudsaanwijzingen:
Droog reinigen:
U kunt met een witte stofdoek normaal droog reinigen.
Nat reinigen:
Microvezel- of lederen doeken zijn geschikt om nat te reinigen.
Bij sterke vervuiling allereerst eventuele losse vervuiling te verwijderen.
Bij gestructureerde oppervlakten (bijv. fineer) dient het oppervlak in de structuurrichting te worden afgenomen.
Bevochtig de doek met water, wring hem uit en reinig vochtig.
Reinigingsmiddelen:
Neem de instructies van de fabrikant over het te gebruiken dosis reinigingsmiddel in acht. Gebruik geen bijtende huishoudreiniger of schurende vloeistoffen.
Zorg ervoor dat het natuurlijke product hout nooit gedurende lange tijd vochtig of nat blijft, want hout neemt water op en
verandert in dat geval van vorm (zwelt). Reinig en onderhoud daarom steeds vochtig (bv. met een uitgewrongen doek).
Doe een test op een onopvallende plaats van het meubel om te zien of het middel geschikt is.
Na reiniging altijd met een schone, droge doek na wrijven, zodat zeker geen vocht of reinigingsmiddel achterblijft.

WAARSCHUWING!
Reinigingsmiddelen en hulpmiddelen als schuurmiddelen, staalwol, schuurpoeder, schuursponzen etc., dienen NIET
te worden gebruikt. Gebruik van deze middelen zal het te reinigen oppervlak aantasten en zal blijvende schade veroorzaken
aan de oppervlakte.
Het reinigen met mechanische apparaten (bijv. stoomreinigers, hogedrukreinigers etc.) zal blijvende schade veroorzaken
aan de oppervlakte.
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