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Ruimteklimaat: 
• Hout is een natuurlijk product, dat onderworpen is aan schommelende 

kamertemperaturen en luchtvochtigheid.  
• Net zoals voor onszelf is ook voor natuurlijke houtoppervlakken een gebalanceerd, niet te 

droog ruimteklimaat aanbevolen.  
• De kamertemperatuur dient steeds ca. 18 - 22 °C en de relatieve vochtigheidsgraad  

50 - 60% te bedragen. 
• Een te hoge of te lage vochtigheidsgraad zorgt ervoor dat het hout zwelt of krimpt, iets 

waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk is. 
• In uw vakhandel kunt u een hygrometer kopen om de vochtigheidsgraad te meten.  
• Bloemen en potjes met water aan verwarmingselementen verbeteren het ruimteklimaat. 
• Dat het hout verkleurt door de invloed van licht is normaal en is er een garantie voor dat u 

een echt natuurlijk product heeft. 
 

Tips voor Reiniging: 
 
Droog reinigen: 
• U kunt met een witte stofdoek normaal droog reinigen. 
 
Nat reinigen met water: 

• met een geschikte microvezeldoek, zeem of niet pluizende katoenen doek. 
• Bevochtig de doek met water, wring hem uit en reinig vochtig. 
• Zorg ervoor dat het natuurlijke product hout nooit gedurende lange tijd vochtig of nat 

blijft, want hout neemt water op en verandert in dat geval van vorm (zwelt). Reinig en  
onderhoud daarom steeds vochtig (bv. met een uitgewrongen doek). 

 
Nat reinigen met speciale reinigings- en onderhoudsmiddelen 
 
Algemene aanwijzing: Neem de instructies van de fabrikant over het te gebruiken 

dosis reinigingsmiddel in acht. 
 
Gebruik geen bijtende huishoudreiniger of schurende  
vloeistoffen.  
 
Voor aanvang van de reiniging moet u eerst op een  
onopvallende plek uitproberen of de reinigingsoplossing  
geschikt is voor het oppervlak. 

Voorbehandeling Droog reinigen Stofdoek enz. 
 

  



Technische informatie 
 

 

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D 59075 Hamm 
www.hesse-lignal.de 

  
 
Onderhoud: Reinigings- en onderhoudstips voor gelakte en geoliede 
meubeloppervlakken 
  

 

Datum: 21.03.22 2/5 

Waarmee? Proterra Reiniger GR 1900 of  
PROTECT-CLEANER PR 90 
 

• op basis van biologisch 
afbreekbare oppervlakte-actieve 
stoffen (overeenkomstig de Duitse 
wet op was- en 
reinigingsmiddelen) en de 
natuurlijke was van de  
carnaubapalm 

• reinigend en onderhoudend door 
werking lang na aanbrenging van 
de was  

• pH-vriendelijk  
• verwijdert vuil dat in water oplost  
• zonder toegevoegde 

oplosmiddelen, kleurstoffen en 
verdikkers  

• geschikt voor alle gelakte  
meubeloppervlakken 

 
• niet geschikt voor spiegels, 

marmer, (hoog)glanzende of anti-
slip oppervlakken 

 ANTISLIP-CLEANER PR 93 • voor reiniging en onderhoud van 
antislip oppervlakken 

Hoe? Bij geringe vervuiling: 
Verdun de reiniger met water in 
de verhouding 1 : 100 (100 ml 
reiniger op 10 liter water). 

• Bij regelmatig gebruik moet de  
reiniger volgens de aanbevolen 
dosering aan het 
schoonmaakwater worden 
toegevoegd.  

 Bij sterke vervuiling of voor 
intensief onderhoud: 
gebruik eventueel een hogere 
dosering gebruiken tot maximaal 
1 : 10 (100 ml reiniger op 1 liter 
water). 

• Poets de vloer met dit mengsel 
(vochtig, niet nat).  

• Hiermee reinigt u het oppervlak en 
onderhoudt u het tegelijkertijd. 
 

 Vlekverwijdering: 
koffie, thee, melk, sap, urine, 
bloed 
 Water met Reiniger (ook in 
hogere concentraties) 

• Schoensmeer, vet- of  
olievervuiling 
 vetoplosbare reiniger bv.  
Intensief reiniger OS 5600,  
Speciale verdunning OV 1200 of 
OV 190. 

 Let op: Controleer voor gebruik op een onopvallende plek of het 
oppervlak door deze reiniger of dit oplosmiddel wordt aangetast! 

Wat dan? Na droging kunt u het oppervlak weer normaal gebruiken. 
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Tips voor het onderhoud:  
 
De reeds genoemde reinigers reinigen en onderhouden de oppervlakken in één stap. 
 
Toch kan het nodig zijn de oppervlakken met regelmatige tussenpozen intensiever te 
onderhouden om de gewenste optiek en haptiek te behouden. 
 

Voorbehandeling Nat reinigen met water of 
geschikte reinigings- en 
onderhoudsmiddelen. 

• met in water of 
reinigingsoplossing 
gedrenkte en 
uitgewrongen vochtige 
doek 

Waarmee? Proterra CERAFLUID GZ 1020 • geschikt voor alle matte 
tot halfmatte 
oppervlakken zonder  
antislip-eigenschappen 

 Toch moet ook hier vooraf op een minder zichtbare plaats 
worden getest of het resultaat bevredigend is. 

Hoe? Drenk een doek in GZ 1020, wring hem uit en veeg met de 
vochtige doek over het te onderhouden oppervlak. 
Laat het kort intrekken en veeg dan licht na tot het oppervlak 
droog is. 

Wat dan? Na droging kunt u het oppervlak weer normaal gebruiken. 
 

Tips voor het opfrissen:  
 
Bij sterk vervuilde of reeds sterk aangetaste olieoppervlakken is reiniging of verzorging vaak 
niet meer voldoende om het oppervlak geschikt te houden of weer geschikt te maken voor 
gebruik. 
 

Voorbehandeling Nat reinigen met water of 
geschikte reinigings- en 
onderhoudsmiddelen 

Met een in water of 
reinigingsoplossing 
gedrenkte en uitgewrongen 
vochtige doek 
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Waarmee? FOODCARE-OIL GE 11077 • Natuurolie 
• oplosmiddelvrij  
• geurloos  
• voor oppervlakken die in 

contact komen met  
levensmiddelen 

• voor decoratieve  
oppervlakken 

 PROTECT-OIL OE 52842 • oliegemodificeerd 
alkydhars 

• voor sterk belaste  
oppervlakken (trappen, 
parket enz.) 

• vooral voor heldere  
olieoppervlakken. 

Hoe? Voor het opfrissen brengt u de gewenste onderhoudsolie aan op 
een niet-pluizende katoenen doek (of een doek van soortgelijk 
materiaal).  
Breng het niet te nat aan op het te repareren oppervlak. 
Laat het kort intrekken en verwijder vervolgens het overtollig 
product met een katoenen doek tot het oppervlak gelijkmatig 
droog is. 
 
Bij sterke vervuiling of een sterk aangetast oppervlak, kunt u 
het op te frissen olieoppervlak indien nodig licht opruwen met 
een fijn schuurvlies of fijne staalwol. 
Als er "schuurstof" ontstaat, dan moet u dit verwijderen. 
Aansluitend kunt u de onderhoudsolie ook met een schuurvlies of 
fijne staalwol opbrengen. 
Het overtollig product moet aansluitend ook met een katoenen 
doek worden afgenomen, tot het oppervlak gelijkmatig droog is. 

 Controleer vooraf op een onopvallende plek of het resultaat 
van de opfrissing aan uw verwachtingen voldoet. 

Wat dan? Na volledige droging of uitharding van de onderhoudsolie kan het 
oppervlak weer volgens de voorschriften worden gebruikt. 

 
  



Technische informatie 
 

 

Hesse GmbH & Co. KG, Warendorfer Str. 21, D 59075 Hamm 
www.hesse-lignal.de 

  
 
Onderhoud: Reinigings- en onderhoudstips voor gelakte en geoliede 
meubeloppervlakken 
  

 

Datum: 21.03.22 5/5 

 
Let op:  
• Omdat er bij geoliede oppervlakken grote (kwaliteits)verschillen zijn, moet u ook hier op 

een onopvallende plek testen of de gebruikte onderhoudsolie het gewenste resultaat  
oplevert. 

• Mocht het resultaat, tegen de verwachting in, niet overtuigend zijn, dan kunt u in dit geval 
het materiaal niet zelf opfrissen. 

• Dit geldt vooral voor olieoppervlak waarbij de vervuiling de kleur van het hout al heeft 
veranderd. En ook voor gekleurde olieoppervlakken die zo beschadigd zijn dat de  
kleurlaag reeds is aangetast. 

• In dergelijke gevallen moet het oppervlak door een vakman worden gerepareerd. Uit onze 
ervaring is immers gebleken dat dit een omslachtige klus is, die een hoog niveau van  
deskundigheid en ervaring vereist. 

 
(Gelakte oppervlakken kunnen alleen in uitzonderlijke gevallen op praktische wijze 
worden opgefrist.) 
 
 
Bijzondere opmerkingen: 
• Bewaar de hier vermelde producten achter slot en grendel en buiten bereik van kinderen. 
• Breng enkel potten waaruit de resten verwijderd zijn naar het recyclagepark.  
• De exacte opgaven van de inhoudsstoffen (volgens de EG-aanbeveling) vindt u in de  

veiligheidsinformatiebladen van de betreffende reinigers. 
 
 
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. 
 


