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TAFEL IN DE ZEEP
	U heeft gekozen voor een tafel in de zeep
Om langdurig plezier te behouden van uw tafel,
geven we het volgende advies:
++ Warme of hete objecten mogen alleen op onderzetters
op het hout geplaatst worden.
++ Vermijd onderzetters van kurk. Warmte en vochtigheid kunnen
hiermee nog steeds tot de tafel doordringen.
++ Massief hout mag niet permanent met luchtdichte lakens
bedekt zijn.
++ Massief hout is gevoelig voor schommelingen in temperatuur
en luchtvochtigheid. Het hout kan daardoor gaan werken,
waardoor op termijn kleine kop- en droogscheurtjes gaan ontstaan.
++ Beschut uw meubel tegen sterke temperatuur- of vochtwisselingen.
Houd de luchtvochtigheid zoveel mogelijk
tussen 50% en 75%.
++ Het hout mag niet nat worden.
++ Reinig uw meubel altijd door in de lengterichting van
de houtdraad te wrijven.
U kunt deze tafel reinigen met een natte doek of met middelen die ontvettend
werken. Gebruik geen glansmiddelen met siliconen of bijtende middelen. Ook
mag u nooit schurende middelen gebruiken. Deze veroorzaken namelijk vlekken
die alleen machinaal te verwijderen zijn. De zeepafwerkingen zijn krasbestendig.
Dat wil zeggen dat ze bestand zijn tegen krassen die bij normaal gebruik kunnen
ontstaan, maar niet onbeperkt kras vast zijn. Let op met harde voorwerpen zoals
aardewerk. Vlekken van wijn, koffie, alcohol etc. dienen meteen weg te worden
genomen met water.
Het is ook verstandig om de tafel regelmatig te zepen. Een onderhoud set is
bijgevoegd met een korrel 220 schuurpapier. Fijner schuurpapier mag ook
worden gebruikt. Mochten er vlekken op de tafel zitten, dan kunt u deze ver
wijderen door met de nerf van het hout mee te schuren. Iedere standaard witte
handzeep is bruikbaar voor het inzepen van de tafel. Het zeepblok dient eerst
geraspt en daarna opgelost te worden in water. De zeep kan worden gemengd
met lauwwarm water, totdat deze is veranderd in een smeuïge massa. Vervolgens dient het aangebracht te worden met een kleurloze doek. Mocht de tafel
na het zepen nog ruw aanvoelen, dan kunt u deze licht opschuren. In het begin
is het nodig om de tafel minimaal één keer per week in de zeep te zetten,
totdat deze is verzadigd. Daarna is minimaal één keer per maand voldoende.
We wensen u heel veel plezier met uw nieuwe tafel!
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