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Reinigingsadviezen voor de bovenbladen:  

Weerspiegeling 
Polarisatie van het licht: de houtvezels lopen in een bepaalde richting om de hars tot de uiteinden van de boom te 

vervoeren. Dit heet de «houtnerf», die het licht op verschillende manieren weerspiegelt aan de hand van de hoek 

waaronder men hiernaar kijkt. Zo lijkt het net of twee naast elkaar geplaatste oppervlakken waarvan de houtnerf 

in een andere richting loopt (bijvoorbeeld bij een werkplek en een aanbouwtafel niet dezelfde kleur hebben. U 

hoeft hier alleen maar rondom te lopen om te zien hoe het licht met het oppervlak speelt en te constateren dat de 

glans en de kleur van het hout veranderen.  

Krassen 
Een onderlegger beschermt het hout afdoende tegen krassen en kringen van 

glazen en kopjes. Zoveel mogelijk de voorwerpen optillen om ze te verplaatsen. 

De meeste krassen zijn het gevolg van het verplaatsen van voorwerpen op het 

meubeloppervlak. 

Kunststof en gom 
Sommige kunststoffen bevatten componenten die het materiaal soepel 

moeten houden. Voorwerpen met dergelijke componenten die op hout 

geplaatst worden, kunnen dit beschadigen, de glans er van wegnemen of 

onuitwisbare afdrukken achterlaten. Vermijd een langdurig contact van 

kunststoffen mappen en ordners met houten oppervlakken, het hout kan zo 

niet «ademen». 

Werking van licht - Patina 
Net als leder verandert hout in de loop der tijd: licht (ook dat van de maan) 

verandert het uiterlijk en geeft het, wat men noemt, "patina". Iedere houtsoort 

verandert op een andere manier: sommige krijgen een warmere honingkleur, 

terwijl andere lichter of juist donkerder worden. Vergeet niet regelmatig op uw meubels geplaatste voorwerpen 

en accessoires te verplaatsen, vooral in de eerste tijd na de installatie. U voorkomt zo kleurverschillen die het 

gevolg zijn van een verschillende blootstelling aan het licht.  

Vermijd extreme temperaturen en vocht 
Verwijder de vlekken 
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 Zeepwater of met 50% water aangelengde alcohol gebruiken. Nooit siliconen houdende producten gebruiken.  

 
 
Regelmatig onderhoud 
Gebruik een enigszins vochtige doek. Gebruik een andere zachte doek voor het afdrogen en zorg dat er geen 

watersporen achterblijven. Altijd met de houtnerf mee wrijven.  

Basis onderhoud 
Neem de werkbladen af met een zachte doek en zeepwater. Vermijd sterke reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en 

vlekken-verwijderaars. Hieronder vindt U een lijst met vlekken en de meest aangewezen reinigingsmethode.  

SOORT VLEK REINIGING 

Viltstift op waterbasis Warm zeepwater 

Onuitwisbare viltstift Terpentine 

Inktpennen Zeepwater 

Zwarte balpennen Zeepwater 

Water Zeepwater 

Schoensporen Zeepwater 

Was Zeepwater 

Koffie Zeepwater 

Vet Warm zeepwater 

Andere vlekken Zeepwater, terpentine 

Reinigingsadvies voor rolluiken 

Het reinigen van de lamellen gebeurt met zeepwater en een zacht doek. 
Het gebruik van solventen zoals aceton moet worden vermeden omwille van de chemische interactie.  
Het reinigen met gebruikmaking van schurend materiaal is niet toegestaan vanwege het risico op 
krassen op het oppervlak. 

 

Reinigingsadviezen voor gelakte staalplaat  

Voor al de te gebruiken reinigingsmiddelen geldt, dat deze de toegepaste materialen en hun 

oppervlaktebehandeling niet mogen beschadigen of aantasten. Alleen het gebruik van neutrale middelen, met een 
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 pH-waarde tussen 6 en 8 zijn toegestaan. Daarbij mogen deze middelen niet krassen. Het reinigen met staalwol, 

schuurpapier, oplosmiddelen e.d. is eveneens niet toegestaan. 
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