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Geur algemeen: 
 
Heel wat nieuwe producten hebben een eigen karakteristieke geur. Iedereen heeft zo'n geur 
wel al eens geroken, bijvoorbeeld de binnenkant van een nieuwe auto, nieuwe kleren, nieuw 
vinyl behang, nieuw tapijt en evenzeer nieuwe meubelen. 
Een geur is een zintuiglijke, subjectieve gewaarwording en wordt door iedereen anders 
waargenomen en beoordeeld, naargelang van de geurafgevende stof al in minimale 
concentraties. De subjectieve beoordeling van een geur is niet zozeer gebaseerd op het soort 
geur en de sterkte ervan, maar wordt veeleer beïnvloed door psychologische en emotionele 
elementen.  
Voorbeeld: Wanneer u honger heeft, kan eten zeer aangenaam ruiken. Wanneer u gegeten 
hebt en goed verzadigd bent, kan dezelfde etensgeur een gevoel van afkeer bij u oproepen. 
Ook onbekende geuren kunnen een subjectief negatief gevoel oproepen, ook al is de geur op 
zich niet negatief, bv. de geur van vruchten. Heel wat mensen ondervinden ook ongewone 
etensgeuren als onaangenaam. 
 
 
Geur van nieuwe meubelen: 
 
Nieuwe meubelen hebben doorgaans een typische geur. Die geur wordt veroorzaakt doordat 
allerlei vluchtige stoffen uit de gebruikte materialen in minimale hoeveelheden vrijkomen. 
Bijna alle materialen dragen bij aan deze geur. 
 
De volgende stoffen kunnen de geur van nieuwe meubelen beïnvloeden: 
• drager uit hout of houtwerkstoffen 
• lijm 
• folie 
• coating 
• weefselstof 
• zachte kunststoffen 
 
De volgende elementen hebben doorgaans geen invloed op de geur van nieuwe meubelen: 
• glas 
• harde kunststoffen 
• metaal 
 
De typische geur van nieuwe meubelen is naargelang van de gebruikte materialen 
onvermijdelijk. Door geschikte en gecontroleerde producten te gebruiken en bij de 
verwerking ervan welbepaalde productieprocessen te volgen, kan deze geur tot een minimum 
herleid worden. Vanuit technisch oogpunt is het echter niet mogelijk om te voorkomen dat er 
een minimale hoeveelheid vluchtige stoffen achterblijft en gedurende een bepaalde periode 
uit het meubel vrijkomt. Dat betekent echter niet dat er schadelijke stoffen of ongewoon 
hoge concentraties gebruikt werden. 
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De geur van nieuwe meubelen verdrijven: 
 
Er kunnen normaliter geen geurafgevende stoffen erbij komen en de concentratie van deze 
stoffen in het meubel zijn zo laag dat de specifieke geur van nieuwe meubelen vanzelf minder 
wordt en na een tijdje niet meer waarneembaar is. Een goede ventilatie van de woonkamer 
kan dit proces nog wat versnellen. Voor kasten is het van belang om de deuren, lades, enz. ver 
open te zetten, zodat de binnenkant van de kast ook goed ventileert en de geurafgevende 
stoffen er niet in ophopen. Indien u dit niet doet, kan de typische geur lange tijd blijven 
hangen. Een hoge temperatuur en veel tocht bevorderen de afgifte van geurafgevende 
stoffen, waardoor de geur van nieuwe meubelen sneller verdreven wordt. 
 
 
Correct ventileren: 
 
Vroeger schonk men weinig aandacht aan de luchtdichtheid van een gebouw. Zonder dat men 
deuren en vensters echt ging openzetten, werd een huis sowieso veel meer geventileerd 
doordat er geen isolatie zat aan de vensters, deuren, het dak en de rolluiken. Pas later 
isoleerde men ook deze niet-luchtdichte plaatsen en werden de gebouwen veel luchtdichter, 
wat natuurlijk goed en zinvol is. Dat zorgt voor een daling van de energiekosten, maar om het 
klimaat binnenshuis optimaal te houden en om schade (bv. schimmelvorming) te voorkomen, 
is het noodzakelijk om actief en regelmatig te ventileren.  
Stootventilatie en dwarsventilatie zijn de beste manieren om te ventileren. Het beperkt het 
energieverlies en de afkoeling van het gebouw en de ruimtes worden in zeer korte tijd goed 
geventileerd. Over het algemeen wordt een regelmatige stootventilatie (venster helmaal 
open, 4 - 10 minuten per dag) of dwarsventilatie (creëren van tocht, alle vensters 2 - 4 
minuten open, meermaals per dag) aanbevolen. Een positief neveneffect is dat de geur van 
nieuwe meubelen vanzelf snel verdreven wordt en geurafgevende stoffen zich niet kunnen 
ophopen. 
In passiefhuizen wordt de ventilatie door de geïntegreerde ventilatie-installatie geregeld. Die 
zorgt ervoor dat de ruimtes binnenshuis constant geventileerd worden door de lucht 
doorheen verschillende kamers te laten circuleren en verse lucht aan te voeren. De warmte 
van de uitgaande lucht wordt daarbij gebruikt om de verse lucht op te warmen. Indien er een 
geur van nieuwe meubelen hangt, is het misschien nodig om de ventilatie-installatie een 
handje te helpen via stoot- of dwarsventilatie. 
 
 
Geur van nieuwe meubelen en allergieën: 
 
Een allergie is een overgevoeligheid van het immuunsysteem voor bepaalde, normaliter 
onschadelijke natuurlijke stoffen (allergenen) die tot uiting komt via de typische symptomen. 
Er zijn weliswaar al heel wat allergenen bekend, maar een allergie is en blijft toch iets 
individueels.  
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Indien u een vermoeden heeft dat de geur van nieuwe meubelen een allergische reactie zou 
kunnen uitlokken, is het raadzaam, voordat u het meubel koopt, een nieuw staal ervan 
meerdere dagen in uw nabijheid te leggen, bv. op uw nachttafel, zodat u er zeker van kunt zijn 
dat de geur van nieuwe meubelen geen allergische reacties veroorzaakt. 
 
Opgelet: 
Deze aanwijzingen vormen slechts advies, ze zijn gebaseerd op eigen kennis en zorgvuldige 
research conform de huidige stand der techniek. Ze zijn op geen enkele wijze juridisch 
bindend. Bovendien verwijzen we naar onze Algemene Voorwaarden. 
Veiligheidsblad volgens de verordening (EG) Nr. 1907/2006 wordt ter beschikking gesteld. 


