Onderhoudsadvies en behandeling van houten meubilair
De belangrijkste houtsoorten die u in onze collectie zult tegenkomen zijn eiken vuren-, grenen-, en
teakhout. Omdat hout een natuurproduct is, kunnen hout en houtfineer onder invloed staan van
licht en luchtvochtigheid en daardoor kunnen veranderingen optreden. Verschillen in kleur,
tekeningen en structuur geven hout karakter. Ook noesten en kleine haarscheurtjes dragen bij tot
een natuurlijke uitstraling van dit fraaie product.
Behandeladviezen:
•
Houten meubilair alleen met vloeibare zeep en handwarm water afnemen en nadrogen met
een droge doek.
•
Eens per week behandelen met pledge, meubelwas of olie.
•
Gebruik nooit Ajax/Cif/Andy/Ammoniak of ammoniakhoudende
schoonmaakmiddelen.
Massief hout
Massief hout is kostbaar en technisch gezien niet overal toepasbaar. Massief hout werkt net iets
anders dan andere houten meubelen. Onder invloed van luchtvochtigheid en temperatuur gaat het
hout ‘werken’. Hiermee bedoelen we dat bijvoorbeeld het tafelblad bol of hol kan gaan staan, of de
lijmnaden verschuiven. Afhankelijk van de gewenste uitstraling kunt u massief hout bewerken met
olie of was. Hierdoor behoudt u de natuurlijke uitstraling. Olie beschermt redelijk tot goed tegen
vlekken en kringen.
Onderhoudsadvies en behandeling van tafelbladen
Behandeladviezen Werzalit tafelbladen:
Voor de productie van Werzalit tafelbladen worden uitsluitend vers gekapte, inheemse soorten loofen naaldbomen gebruikt. Fijn verspaand en onder toevoeging van speciale harsen ontstaat bij hitte
en onder hoge druk het materiaal Werzalit. Het materiaal beschikt, behalve over weerbestendige
eigenschappen en resistentie tegen vocht, ook over een bijzonder hoge mate van stabiliteit in vorm
en dimensie. Werzalit tafelbladen zijn geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik.
•
tafelbladen dagelijks afdoen met een klamvochtige doek en een sopje
•
eens per maand de tafelbladen af doen met autowas/shampoo
•
stapel de tafels niet op om krassen te voorkomen
•
gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen
Behandeladviezen Melamine tafelbladen:
•
tafels zijn alleen geschikt voor binnengebruik en niet in vochtige ruimtes
•
tafelbladen dagelijks afdoen met een klamvochtige doek en een sopje,nadrogen met droge
doek.
•
Eens per week behandelen met pledge.
•
stapel de tafels niet op om krassen te voorkomen
•
gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen

De Arend is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van deze onderhoudsadviezen.

Onderhoudsadvies en behandeling van bekledingsstoffen
Bekledingsstoffen zijn er in vele soorten en variëteiten. De meeste bekledingsstoffen bestaan
tegenwoordig voor een groot deel uit synthetische vezels van verschillende samenstelling,
Bijvoorbeeld acryl, polyamide, polyester en polipropyleen. Het voordeel van deze stoffen is dat ze
weinig vocht en vuil opnemen en minder gevoelig zijn voor verkleuring. Katoenen stoffen zijn zeer
slijtvast, maar gevoelig voor verkleuring en pletten.
Pilling:
Pilling is een effect dat van invloed is op het uiterlijk van de meubelstoffen. Hierbij gaan losse
vezeltjes door draaiende bewegingen op de stof vervilten of klitten.
•
met pluizenkam of textieltondeuse kunt u dit verschijnsel verhelpen
Pletten:
Dit effect komt voor bij bekleding met poolweefsels. Door warmte, vocht en lichaamsgewicht wordt
dit weefsel geplet, waarbij de draadjes van de stof omhoog gaan staan.
•
vlekken nooit uitkrabben
•
bedek de bewuste vlekken met een klamvochtige doek
•
borstel de bekleding met een zachte borstel voorzichtig tegen de vleug in
•
daarna de stof minimaal 6 uur laten drogen
•
niet toepassen bij synthetische-velours bekleding!!
Shading
Bij shading ontstaan zogenaamde ‘schijnvlekken’. Het lijkt net of er met water gemorst is, maar de
vlekken zijn niet echt. Op deze plekken liggen de polen van de stof niet allemaal in dezelfde
richting. Het is een optisch effect en heeft dus niets met verkleuring te maken.
Behandeladviezen:
•
eens per week stofzuigen met het mondstuk dat bedoeld is voor meubelen
•
ter verwijdering van slijtagebevorderende deeltjes. Strijk voorzichtig en bij stoffen met een
pool altijd met de vleug mee.
•
eens per 2 weken afnemen van de gestoffeerde meubelen met een klamvochtige theedoek
ter verwijdering van kleverige vuildeeltjes zoals lichaamzouten en vetten.
•
Afhankelijk van de mate van vervuiling is een grote onderhoudsbeurt gewenst. Afneembare
hoezen kunt u het best chemisch laten reinigen (op eigen risico) en de vaste stoffering kunt
u laten reinigen door een hierin gespecialiseerd bedrijf
•
Vlekken dienen altijd licht deppend verwijderd te worden met een schone doek
Onderhoudsadvies en behandeling van leer
Leer is duurzaam, heeft stijl en is gemakkelijk in onderhoud. Op onze meubelen wordt vrijwel
uitsluitend rundleer verwerkt. Voor meubelleer worden vaak de mooiste huiden gebruikt, maar het
kan voorkomen dat u littekens, schrammen, insectenbeten, schuurplekken en zelfs hoornstoten in
uw meubel terugvindt. Deze plekken werken niet meer, ze zijn vergroeid en beïnvloeden de
duurzaamheid van het leer niet. Door de natuurlijke rek van het leer zullen er ‘leefrimpeltjes’ gaan
ontstaan. Dit zijn bijvoorbeeld plooien en kreuknaden. Het is niet mogelijk om deze leefrimpeltjes
te voorkomen, maar wij adviseren u wel om de bekleding regelmatig glad te strijken. Hoe leer
schoongemaakt moet worden hangt af van het soort leer waar u mee te maken heeft.
Leatherlook
Leatherlook-bekleding is een soort namaakleer, dat is samengesteld uit meerdere lagen gekleurde
kunstharen op een drager van textiel. Door overmatig blootstelling aan vet-, en transpiratievlekken
wordt deze stof hard en kunnen er scheuren of barsten optreden. Verwijder zulke vlekken zo snel
mogelijk.
Behandeladviezen:
•
stof het materiaal regelmatig af met een schone, zachte doek
•
moeilijke plaatsen kunt u bereiken met een stofzuigerhulpstuk
•
plaats de meubels nooit naast warmtebronnen of vol zonlicht
•
gebruik voor het ‘natte’ onderhoud lauw water met een alkalivrije zeep
•
probeer een schoonmaakmiddel eerst uit op een onopvallende plek van het materiaal
•
na behandeling kunt u de bekleding met een zachte, niet pluizende doek nadeppen NOOIT
WRIJVEN

De Arend is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van deze onderhoudsadviezen.

Behandeling van vlekken
Onderstaand vindt u een schema met daarin de adviezen om een bepaalde vlek te verwijderen.
Alle verschillende soorten vlekken kunt u het beste met een sopje in lauw water (A) verwijderen.
Waar aangegeven, mag de vlek ook verwijderd worden met alcohol 70% (B).
A. sopje met lauw water met afwasmiddel
(een lepel op 1 liter)
B. Alcohol 70%
Ijs
Drop / zuurtjes / chocola

A

Dranken

A

Bloed

A

Sausen

A

Make-up

A/B

Inkt:
Vulpen / balpen / viltstift

A/B

Verf:
Olieverf / latex (muur) verf

A/B

Lijm

A/B

Smeervetten

A

Waarschuwing:
Probeer een schoonmaak- of oplosmiddel eerst voorzichtig uit op een onopvallende plek van het
materiaal.

De Arend is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van deze onderhoudsadviezen.

