Tafelbladen

Eiken

Zwart gezandstraald eiken

Walnoot

PRODUCT INFO
Eiken

Dit eiken blad wordt afgewerkt met een eiken of walnoot olie.

Zwart gezandstraald eiken

Dit zwarte eiken blad wordt om te beginnen gezandstraald.
Vervolgens wordt het blad geolied met eiken of walnootolie met zwart pigment.

Walnoot

Dit eiken blad wordt afgewerkt met een eiken of walnoot olie.

Omschrijving
Hout is een natuurproduct. Geen enkele boom is dezelfde: ze hebben allemaal andere kenmerken en karakters.
Derhalve kan uw eettafel er bijvoorbeeld anders uitzien dan uw salontafel. Er mogen verschillen in structuur of
kleur optreden ten opzichte van de houtstaal in de winkel of andere producten. Deze eigenschappen gelden als een
bewijs van uw originele designmeubel. U doet er goed aan te beseffen dat hout zeer sterk reageert op omgevingsfactoren
als kou/warmte en de heersende vochtigheidsgraad. Met name in de winter heeft uw houten meubel het zwaar en zal
het hout zeer waarschijnlijk uitzetten en/of kleine scheurtjes vertonen. Dit is een eigenschap onlosmakelijk verbonden aan
echt hout en derhalve geen grond voor reclamatie. De kwaliteit van uw massief houten meubel blijft het best gewaarborgd bij
een luchtvochtigheid van 45-60%. Deze luchtvochtigheid is te meten met een hygrometer. Onze tafelbladen worden afgewerkt
met olie. Het is belangrijk regelmatig de tafel opnieuw te behandelen met de aanbevolen olie.

Onderhoudsset
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PRODUCT INFO
Gebruiksaanwijzing
Wrijf het meubel licht op met de nerf mee met bijgeleverd schuurmateriaal.
Maak het meubel stofvrij met doek.
Breng de olie gelijkmatig op met bijgeleverde poetsdoek.
Laat de olie 5 minuten intrekken en neem de overtollige olie af met een schone doek.
Zorg ervoor dat er geen natte plekken met olie achterblijven.
Na 24 uur is het meubel klaar voor gebruik.

Extra gegevens

Houdbaarheidsdatum
Na opening beperkt houdbaar. Let op: verpakking goed sluiten en blikje op de kop bewaren.
OPGELET: ZELFONTBRANDBAAR
In olie en was gedrenkte doeken, schijven, borstels etc. in water onderdompelen en in de openlucht laten
drogen i.v.m. brandgevaar.

