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ONDERHOUDSADVIES

SPECIFIEKE VLEKKEN
VERWIJDEREN

Oliën
De speciale onderhoudsolie voorkomt 
dat het hout uitdroogt en gaat scheuren. 
Daarom is het belangrijk het badmeubel 
er regelmatig mee te behandelen. 
De eerste weken zult u dat iets vaker 
moeten doen; als het blad zijn volle 
en verzadigde uitstraling heeft, kan er 
meer tijd tussen zitten.

Houdt u onderstaand schema aan:
> direct na montage 
 (vóór ingebruikname):
> 2 x (met een tussentijd van 
 ca. 2-3 uur)
> daags hierna: 1 x
> eerste 6 weken: 1 x per week
> na 6 weken: ca. 4 x per jaar

De werking van de meegeleverde olie 
is optimaal bij een temperatuur van 
22-30 °C en een luchtvochtigheid van 
40-60%.

DAGELIJKS
ONDERHOUD 

Neem het badmeubel dagelijks af met 
een vochtige doek of een gewoon sopje, 
zodat de meeste vlekken geen kans 
krijgen om in te trekken. Zuren (zoals 
zeep- en wasmiddelen) zult u direct 
van het badmeubel moeten verwijderen 
met veel water. Vocht mag echter niet 
te lang op het badmeubel blijven liggen; 
droogt u de plekken daarom goed na.

Gebruikt u geen geconcentreerde of 
schurende middelen en behandel het 
badmeubel nooit met staalwol. Pas op 
met metalen zoals blik.

Periodiek onderhoud
Om gemakkelijk vuil en gebruikssporen 
te verwijderen kunt u Qisani badmeubel 
reiniger gebruiken. Deze olie is speciaal 
ontwikkeld voor het onderhouden en 
behandelen van badmeubels van hout/
fineer en verstevigt en beschermt het 
hout/fineer tegen vuil en vocht en laat 
daarbij de houtstructuur intact. De olie 
is zeer gemakkelijk aan te brengen 
met een pluisvrije doek. Dit product is 
verkrijgbaar in de online shop. Spoel wel 
altijd goed na met lauwwarm water en 
maak uw blad droog met een schone, 
droge theedoek of keukenpapier.

HARDNEKKIGE VLEKKEN
VERWIJDEREN

Verwijder de oude olielaag door 
het blad licht op te schuren met 
schuurpapier (korrel 180). Doet u 
dat altijd in de richting van de nerf! 
Maak daarna het blad schoon, droog 
en stofvrij. Herhaal daarna stap 2 en 
behandel het blad met de speciale 
onderhoudsolie.

Let op: gebruikt u geen geconcen-
treerde of schurende middelen en 
behandel het blad nooit met staalwol. 
Pas op met metalen zoals blik.
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Hout/fineer is een stukje puur natuur. En zoals in de natuur geen twee bomen gelijk zijn, is ook elk massief 
houten of fineer badmeubel uniek. Zelfs de bladdelen onderling hebben hun eigen karakteristieke kleur en 
structuur. Hout/fineer werkt omdat het gevoelig is voor temperatuur en vocht. Met onderstaande tips heeft 
u jarenlang plezier van het uw houten/fineer badmeubel, kolomkast en/of spiegelkast..v

Meer informatie!
Wilt u meer informatie en schoonmaak- 
tips of lezen over speciale aanbiedingen 
van professionele cleaners?
Kijk dan op: www.dekkerzevenhuizen.nl/
onderhoud

QISANI ONDERHOUDSSET
FINEER/MASSIEF BADMEUBELEN (art.nr. 180903)
Verzorgingsreinigingsset op waterbasis voor houten/fineer badmeubelen 
(naturel). Het reinigings- en onderhoudsmiddel beschermen het hout/fineer 
tegen vuil en vocht. Breng het aan met een pluisvrije doek. Dit is een product 
van Dekker Zevenhuizen. Kijk op: www.dekkerzevenhuizen.nl/shop

Hout/fineer reageert op vocht. Zorg dat het meubel nadat het in aanraking is gekomen met vocht gelijk 
drooggemaakt wordt. 


