
MATERIAAL	  HOUT	  
	  
Hout	  is	  een	  materiaal	  dat	  leeft!	  
	  
Massief	  hout	  werkt	  en	  ademt.	  Het	  past	  zich	  aan,	  afhankelijk	  van	  de	  vochtigheid	  in	  de	  kamer.	  
Het	  absorbeert	  vocht	  uit	  zijn	  omgeving	  en	  zal	  uitzetten,	  of	  andersom,	  het	  kan	  ook	  uitdrogen	  en	  zal	  dan	  
krimpen.	  	  
Dit	  gebeurt	  steeds	  in	  de	  breedterichting	  van	  het	  hout.	  Op	  een	  breedte	  van	  100	  cm	  kan	  het	  verschil	  tot	  2	  
cm	  bedragen.	  
	  
Om	  het	  hout	  in	  goede	  omstandigheden	  te	  houden	  is	  een	  relatieve	  luchtvochtigheid	  van	  45	  à	  60	  %	  
aangewezen.	  	  
Bij	  een	  woning	  waar	  nog	  veel	  (bouw)water	  aanwezig	  is,	  kan	  dit	  tot	  80	  procent	  bedragen.	  
Goede	  verluchting	  kan	  helpen,	  maar	  een	  bouwdroger	  zal	  aangewezen	  zijn.	  
	  
Na	  enkele	  maanden	  (verwarmen)	  is	  het	  water	  verdampt	  en	  zal	  het	  tegenoverstelde	  gebeuren:	  te	  droge	  
lucht!	  Potjes	  met	  water	  op	  de	  verwarming	  plaatsen	  kan	  al	  wonderen	  verrichten.	  Een	  luchtbevochtiger	  
kan	  in	  extreme	  omstandigheden	  noodzakelijk	  zijn.	  	  
Vooral	  bij	  vloerverwarming	  dient	  men	  extra	  waakzaam	  te	  zijn.	  
	  
	  
ONDERHOUD	  HOUT,	  ALGEMEEN	  
	  
Om	  lang	  te	  kunnen	  genieten	  van	  een	  keuken	  in	  hout,	  is	  een	  goed	  onderhoud	  noodzakelijk.	  
Gebruik	  vooral	  geen	  schuurmiddelen,	  zelfs	  geen	  vloeibare!	  
	  
Voor	  het	  verwijderen	  van	  stof,	  bijvoorbeeld	  na	  plaatsing,	  	  gebruikt	  u	  best	  een	  lichtvochtig	  zeemvel.	  	  
‘Kemtex’	  kleefdoekjes	  of	  viscosedoekjes	  kunnen	  ook.	  Deze	  doeken	  hebben	  een	  groot	  stofopnemend	  
vermogen.	  Steeds	  in	  de	  richting	  van	  het	  hout	  het	  stof	  opnemen.	  Geen	  andere	  middelen,	  vloeistoffen	  of	  
stofdoeken	  gebruiken.	  	  
	  
Om	  een	  vlek	  te	  verwijderen,	  gebruikt	  u	  best	  een	  vochtig	  zeemvel	  of	  viscosedoekje,	  indien	  nodig	  een	  
beetje	  witte	  zeep,	  dreft	  of	  azijn	  in	  het	  waswater	  (niet	  rechtstreeks	  op	  doekje	  noch	  op	  de	  vlek)	  
toevoegen.	  Daarna	  steeds	  onmiddellijk	  droog	  wrijven.	  
	  
Het	  is	  vanzelfsprekend	  dat	  de	  meubelen	  dienen	  beschermd	  te	  worden	  tegen	  UV-‐stralen	  en	  zonlicht.	  
	  
ONDERHOUD	  HOUT,	  BORSTELSTREPEN	  
	  
Bij	  keukens	  afgewerkt	  met	  borstelstrepen	  mag	  er	  nooit	  droog	  gepoetst	  worden.	  	  
Dit	  veroorzaakt	  schade	  aan	  de	  verf.	  
Er	  bestaan	  hiervoor	  speciale	  witte	  sponsen,	  bij	  ons	  verkrijgbaar.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


