ONDERHOUDSTIPS
HOUTEN MEUBELS
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1 Inleiding

Hout is een natuurlijk product dat populair is door zijn warme karakter. Geen
enkel stuk hout is hetzelfde door de verschillen in kleur, structuur en tekening.
Windbarsten, noesten, kleurschakeringen en oneffenheden geven elk stuk
hout zijn eigen karakter en getuigen van een jarenlange groei en verschillende
oorspronkelijkheid. Ook jouw meubels hebben hun eigen karakter en
kenmerken. Houten meubels zijn onder te verdelen in drie samenstellingen.
• Massief of deels massief hout.
• Plaatmateriaal zoals MDF voorzien van een afwerking van bijvoorbeeld:
» Fineer, een dun laagje hout.
» Kunststoffolie, een folielaag. Al dan niet voorzien van een houtstructuur.
» Lak, in verschillende pigmentkleuren.
• Een combinatie tussen massieve delen en plaatmateriaal.
Over het algemeen geldt het volgende advies voor hout; gebruik voor normaal
onderhoud een zachte doek. Wanneer nodig kun je het meubel afnemen met
een licht vochtige doek. Wanneer het houten meubel niet behandeld is door
de fabrikant is het verstandig om dit alsnog te doen ter bescherming tegen
invloeden van vocht, vet en vuil. Informeer vooraf bij onze medewerkers of
jouw meubel is behandeld door de fabrikant.
Door het hout te behandelen bescherm je het tegen schommelingen in
temperatuur en de luchtvochtigheid van de ruimte waarin het meubel zich
bevindt. Hout is namelijk een natuurproduct en kan krimpen of uitzetten bij
temperatuurswisselingen. Door het behandelen van het meubel verklein je de
kans op het ontstaan van haarscheuren en krimpnaden. Informeer bij onze
medewerkers welk product het beste gebruikt kan worden voor jouw meubel.
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2 Verschillende soorten hout

Iedere soort hout heeft een verschillende behandeling nodig als het gaat om
onderhoud. Hieronder vind je hoe je de verschillende soorten kunt behandelen.
Bij de algemene kenmerken staan ook tips die gelden voor alle onderstaande
houtsoorten.
2.1 Mangohout
Mangohout is een houtsoort dat eigenlijk weinig onderhoud nodig heeft.
Mangohout is een kwalitatief sterke houtsoort en bevat van nature oneffenheden
en kleurschakeringen. Vaak is mangohout behandeld tegen vocht en vlekken.
Om het hout toch mooi en levendig te houden raden wij aan om een keer per
jaar te behandelen met bijenwas of een transparante lak. Bijenwas is een
natuurlijk product zonder chemische stoffen, maar let hierbij wel op dat door
het gebruik van bijenwas het mangohout een stukje donkerder kan worden.
Een transparante laag is een andere optie. Hiermee lak je een harde laag op het
meubel, en behoud je de keur.
2.2 Teakhout
Teakhout is een massieve houtsoorten en van nature wat vettig waardoor het
hout zacht aanvoelt. Teak is te herkennen aan de grove nerf en heeft vaak
meerdere noesten. Teakhout kun je in principe onbehandeld laten maar de
kans op vlekken en krassen is dan vele malen groter. Zeker bij een eettafel of
ander meubel wat intensief gebruikt wordt. Het is dan ook aan te raden om
het teakhout te behandelen met een Natural woodsealer of Teakfix. Hiermee
krijgt het meubel een extra beschermlaag en komen er minder snel krassen
en andere oneffenheden in het hout. Hierbij is het handig om te weten dat
Teakfix voor geen verkleuring van het hout zorgt. Door Woodsealer kan een
teakhouten meubel iets donkerder worden. Het is raadzaam om behandelde
meubels minimaal twee tot vier keer per jaar te behandelen. Na verloop van tijd
is het raadzaam om eerst het meubel te ontvetten en reinigen met een Wood
clean voordat je een nieuwe laag Teakfix aanbrengt. Zo wordt voorkomen dat
vervuilde lagen zich vermengen met een nieuwe, schone laag Teakfix.
2.3 Acaciahout
Acacia is een hardhoutsoort die voornamelijk afkomstig is uit het oosten. De
structuur en kleur van acaciahout is bij elke boom verschillend en dat zie je
terug in de uitstraling van het meubel. Acaciahout heeft vaak kleine scheurtjes
en noesten die horen bij de eigenschappen van het hout. Door invloed van
licht kan acaciahout na verloop van tijd een warme en lichte kleur krijgen.
Acaciahout reinig je met de Natural Wood cleaner. Daarna breng je een Mat
Polish aan met een zachte doek. Hardnekkige plekken kun je meerdere keren
behandelen. Om het acaciahout nog extra te beschermen kan er ook een
meubelolie gebruikt worden. Hierdoor blijft het natuurlijke karakter behouden
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en wordt het hout direct beschermd tegen invloeden van buitenaf en voorkom
je vlekken of kringen. Let wel goed op welke olie je gebruikt, de kleur kan
hierdoor namelijk veranderen.
2.4 Eikenhout
Meubels met eikenhout kunnen een verschillende afwerking hebben. We
behandelen de belangrijkste.
• Eikenhouten meubels met een laklaag - Een eikenhouten meubel met een
laklaag is extra goed beschermd tegen de invloeden van buitenaf. De kans
op kringen en vlekken is hierdoor aanzienlijk minder. De afwerking zorgt
voor een glans over het meubel, wat zorgt voor een klassieke uitstraling.
Toch een kras op het meubel? Dan kun je deze behandelen met meubelolie,
die de krasjes camoufleert. We adviseren het meubel ongeveer drie keer
per jaar te behandelen.
• Onbehandeld eikenhout - Soms heeft een eikenhouten meubel geen extra
laag om de natuurlijke uitstraling te behouden. Omdat het meubel geen
beschermlaag heeft, is het voor de levensduur van je meubel wel belangrijk
om het hout te voeden en vetvrij te houden, hiervoor zijn verschillende
producten verkrijgbaar zoals een blanke onderhoudsolie of wax. Bij
onbehandeld eikenhout is het aan te raden om dit vier tot zes keer per jaar
te behandelen.
• Eikenhouten meubels met een olielaag - Een eikenhouten meubel met een
olielaag heeft een extra laag die het meubel beschermd tegen krassen en
andere oneffenheden. Toch is het wel verstandig om het meubel een paar
keer per jaar te behandelen met een onderhoudsolie. Deze olie beschermd
tegen vocht, vuil en kringen en behoudt de natuurlijke kleur. Een kleine
opknapbeurt is ongeveer twee keer per jaar nodig.
2.5 Grenen
Grenenhout is een relatief zachte naaldhoutsoort. Deze houtsoort kan, als
deze onbehandeld is, onder andere met olie worden beschermd of afgewerkt.
Hierdoor wordt deze direct beschermd tegen invloeden van buitenaf en voorkom
je vlekken of kringen. Het is verstandig om grenenhout tweemaal per jaar goed
te behandelen. Ook grenenhout is te vinden in verschillende afwerkingen.
• Gelakt grenenhout - Gelakt grenenhout heeft al een extra beschermlaag.
De kans op kringen en vlekken is hierdoor aanzienlijk minder. De afwerking
zorgt voor een flinke glans over het meubel, wat zorgt voor een klassieke
uitstraling. Toch een kras op het meubel? Dan kun je deze behandelen met
meubelolie, die de krasjes camoufleert. Ook kan er Wood clean gebruikt
worden om het meubel grondig te reinigen.
• Geolied grenenhout - Geolied grenenhout is vaak in een andere kleur
geolied of er is een naturel olie aangebracht. De olie bepaalt de kleur
van het hout. Daarnaast is het een extra beschermlaag tegen krassen en
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andere oneffenheden. Het is verstandig om het meubel een paar keer per
jaar te behandelen met een onderhoudsolie. Deze olie beschermd tegen
vocht, vuil en kringen.
2.6 Elmhout
Elmhout is vast, taai, vrij licht en meestal gelijkmatig van structuur. Vanwege
zijn duurzaamheid en prachtige uitstraling wordt het ook wel toegepast als
boomstamtafel. Elmhout is redelijk massief en heeft dan ook niet al te veel
onderhoud nodig. Het is raadzaam om onbewerkt elmhout te behandelen met
meubelolie zodat er een verminderde kans op krassen en vlekken ontstaat.
Daarnaast zorgt de olielaag ervoor dat de kleuren van het Elmhout nog meer
naar boven komen. Om het Elmhout te verzorgen is het verstandig om twee
keer per jaar het meubel goed te reinigen met Wood cleaner en het meubel in
de smeren met een natuurlijke olie.
2.7 Notenhout
Notenhout kenmerkt zich door de rijke kleurschakering. Hoe dichter het hout bij
de schil van de boom vandaan komt, hoe lichter de kleur. Ieder stuk hout heeft
hierdoor een unieke karakteristieke uitstraling. Vaak wordt het hout gelakt met
een natuurlijke 2-componentenlak die zich kenmerkt door een mat en toch
helder uiterlijk. De lak heeft een uitstekende krasbestendige eigenschap. Je
kunt notenhout schoonhouden met een vochtige doek of met eventueel groene
zeep. Daarbij is het verstandig om het meubel droog te maken met een droge
doek. Ook is het verstandig om altijd in de richting van het hout te werken. Het
aanbrengen van een onderhoudslak is ongeveer twee keer per jaar nodig.
2.8 Mahoniehout
Mahoniehout is een bijzonder duurzame, zachtere loofhoutsoort die sinds
lange tijd gewaardeerd wordt in het interieur. Met name door de fijne nerf,
vlamtekening en de wisselende kleurschakeringen geven meubels een
degelijke en warme uitstraling. Mahoniehout is een stabiele houtsoort en is
daarom zeer geschikt als basis voor een meubel. Omdat Mahoniehout goed
bestand is tegen het uitzetten en inkrimpen, is er niet te veel onderhoud nodig
bij deze houtsoort. Een paar keer per jaar gebruik maken van een bijenwas is
bij deze houtsoort al voldoende.
2.9 MDF
MDF, ook wel Medium Density Fibreboard, bestaat uit geperste houtvezels die
door het harsen met elkaar zijn verbonden. MDF is makkelijk te bewerken en
kan door de gelijkmatige structuur mooi worden afgewerkt. Hierdoor is het
uitermate geschikt voor bijvoorbeeld een hoogglans afwerking. MDF is een
zeer sterk materiaal, echter is de laklaag wel gevoelig. Kleine beschadigingen
vallen sneller op omdat de lak niet transparant is en de onderlaag zo zichtbaar
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wordt. Het houten MDF-meubel met een laklaag is zeer goed beschermd tegen
allerlei invloeden van buitenaf en de kans op vlekken en kringen is gering.
Plaatmateriaal zoals MDF is makkelijk schoon te houden met een stofdoek of
een licht natte doek om vlekken te verwijderen.
2.10 Laminated MDF
Laminated MDF heeft nog een extra laag over het plaatmateriaal zodat het
meubel nog beter beschermd is tegen vlekken en kringen. Ook is laminated MDF
gemakkelijk schoon te maken want er mag gewoon gebruik gemaakt worden
van schoonmaakmiddelen. Laminated MDF is bijzonder stevig, hittebestendig
en geurneutraal. Laminated MDF is zeer gemakkelijk te onderhouden omdat
het eigenlijk weinig onderhoud nodig heeft.
2.11 Fineer
Houtfineer is een echt natuurproduct wat maakt dat geen enkel fineerblad
identiek is. Fineer wordt afgelakt met een blanke componentenlak. Het
onderhoud beperkt zich tot het normaal reinigen met een vochtige doek en
ontvettende middelen. Maar pas wel op met agressieve schoonmaakmiddelen.
Hardnekkige vlekken zoals wijn, koffie etc. kunnen heel voorzichtig
schoongemaakt worden met wasbenzine. De meeste fineersoorten zijn
afgelakt met een krasbestendige, vaste lak. In de eerste twee maanden van
het product, moet de lak nog uitharden. In deze periode is het verstandig het
meubel zorgvuldig te behandelen. Vermijd zware belasting en reinig het meubel
uitsluitend met een vochtige doek.
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3 Tips en adviezen

Om het hout zo lang mogelijk mooi te houden, zijn er nog een paar algemene
aspecten waarmee rekening gehouden kan worden.
3.1 Luchtvochtigheid
Plaats je meubel nooit direct naast een warmtebron zoals een houtkachel.
Kou, warmte en droogte kunnen massief hout beïnvloeden zodat het gaat
´werken´. Hout is een levend materiaal en zet uit en krimpt onder invloed van
de luchtvochtigheid. Belangrijk is daarom de luchtvochtigheidgraad in de
woning. De ideale luchtvochtigheid ligt tussen de 40 en 60%. Een te hoge of
een te lage luchtvochtigheid kan ervoor zorgen dat er scheuren ontstaan in het
hout. Probeer daarom de luchtvochtigheid op peil te houden.
3.2 Zonlicht
Bescherm je houten meubel tegen direct zonlicht. Onder invloed van zonlicht
zal de kleur van het meubel donkerder worden. Mocht het meubel wel in het
zonlicht staan, dan is het verstandig om decoratie en tafelkleedjes regelmatig
te verplaatsen zodat je meubel egaal bijkleurt.
3.3 Verzorging en onderhoud
Omdat hout verschillende soorten en afwerkingen kan hebben, is het verstandig
om te achterhalen van welk houtsoort jouw meubel gemaakt is. Zo kun je
het meubel het beste behandelen naar de productsoort zelf. Gebruik van het
onderhoud van de meubels altijd een zachte doek en zeker geen scheursponzen
en andere scherpen schoonmaak voorwerpen. Wanneer het houten meubel al is
behandeld door de fabrikant, dan geven wij het advies om deze met regelmaat
te verzorgen en te onderhouden. Als het meubel is behandeld met meubelolie
of meubellak dan volstaat de regel het gebruik van Mat Polish te gebruiken om
het meubel te verzorgen. Mat Polish frist het meubel op zonder een glans laag
achter te laten. Ook eventuele glimplekken worden verwijderd.
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4 Algemene tips

• Het is aan te raden om onderzetters te gebruiken om vloeistofschade te
voorkomen. Gebruik bij voorkeur geen onderzetters van plastic, rubber of
soortgelijke materialen die weekmakers bevatten omdat deze de lak aan
kunnen tasten.
• Als er vloeistof gemorst wordt, neem dan het meubel dan zo snel mogelijk
af met een droge doek totdat het oppervlak droog is.
• Bij het schrijven kan er het beste een onderlegger gebruikt worden om
eventuele indrukkingen te voorkomen.
• De meubels dienen vlak te worden geplaatst om onnodige druk op de
verbindingen van het hout te voorkomen.
• Indien er decoratie op het meubel worden geplaatst dan adviseren wij
om deze, zeker gedurende het eerste jaar, regelmatig te verplaatsen om
verkleuring zo veel mogelijk te voorkomen.
• Het is normaal dat er tussen de producten van verschillende producties,
ook als het om dezelfde meubelserie gaat, kleurverschil aanwezig is. Het is
daarom ook het advies om, indien je meerdere meubelen wilt aanschaffen,
deze tegelijk te bestellen.
• Scharnieren dienen met regelmaat te worden gesteld of aangedraaid.
• Voor de volledigheid willen wij benadrukken dat onze houten meubels zijn
ontworpen voor inpandig gebruik. Bij eventueel commercieel gebruik, of
gebruik in de buitenlucht, vervalt iedere aanspraak op garantie.
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