
ONDERHOUD SPUITWERK

Ruimteklimaat:
 Hout is een natuurlijk product, dat onderworpen is aan schommelende kamertemperaturen

en luchtvochtigheid.
 Net zoals voor onszelf is ook voor natuurlijke houtoppervlakken een gebalanceerd, niet te

droog ruimteklimaat aanbevolen.
 De kamertemperatuur dient steeds ca. 18 - 22 °C en de relatieve vochtigheidsgraad 50 -

60% te bedragen.
 Een te hoge of te lage vochtigheidsgraad zorgt ervoor dat het hout zwelt of krimpt, iets

waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk is.
 In uw vakhandel kunt u een hygrometer kopen om de vochtigheidsgraad te meten.
 Bloemen en potjes met water aan verwarmingselementen verbeteren het ruimteklimaat.
 Dat het hout verkleurt door de invloed van licht is normaal en is er een garantie voor dat u

een echt natuurlijk product heeft.

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.
 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.
 Als reiniger en onderhoudsmiddel voor Antislip oppervlakken is de Hesse ANTISLIP

CLEANER PR 93 in te zetten!
 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.

 Voor de reiniging en het onderhoud van meubeloppervlakken bevelen wij volgende
producten aan:
Proterra Reiniger GR 1900



 Op basis van biologisch afbreekbare oppervlakteactieve stoffen (conform was- en
reinigingsmiddelwetgeving) en de natuurlijke was van de carnabaupalm:
-reinigend en onderhoudend door werking lang na aanbrenging van de was -
pH-vriendelijk
- verwijdert vuil dat in water oplost
- zonder toegevoegde oplosmiddelen, kleurstoffen en verdikkers
- niet geschikt voor spiegels, marmer en slipvrije oppervlakken


