
Eigenschappen en onderhoud massief houten 
tafels. 
 
Een tafel van massief hout is een product met een 
natuurlijke uitstraling, maar ook met zijn eigen 
gebruiksaanwijzing. Wij geven u hier graag enkele tips 
waarmee u deze tafel heel lang mooi houdt. Leest U 
deze informatie aandachtig door voordat u de tafel in 
gebruik neemt. 
 
* Hout: een natuurproduct 
Deze tafel is opgebouwd uit massief houten regels die aan 
elkaar zijn verlijmd, Hout is een natuurlijk materiaal en 
geen enkele boom is gelijk aan een andere. Daarom 
kunnen er verschillen in structuur of kleur tussen de 
verschillende houten delen optreden en zijn er geen twee 
tafels gelijk; uw tafel is een uniek product, met zijn eigen 
houtbeeld. Natuurlijke kenmerken van het hout, zoals 
vergroeiingen, noesten en zwarte pitjes zijn onvermijdelijk. 
Open gebruiken mogen niet in het zicht zitten (maar 
mogen bijvoorbeeld wel aan de onderkant van uw tafel 
voorkomen). Onder invloed van daglicht zal uw tafel zijn 
definitieve kleur aannemen. 
 
TIPS: 
Massief hout is gevoelig voor schommelingen in 
temperatuur en luchtvochtigheid. Het hout kan dan gaan 
werken waardoor op termijn kleine kop- en droogscheurtjes 
kunnen ontstaan. 

- Voorkom grote temperatuurschommelingen en 
probeer de luchtvochtigheid van de kamer zoveel 
mogelijk constant te houden ( ca. 60%) 

- Plaats uw meubel niet te dicht bij een 
warmtebron. 

 
 
Afwerking: lak of olie 
Beide afwerkingen hebben hun eigen kenmerken en 
onderhoudseisen. Hieronder leest u daarover meer. 
 
* Lak 
Lakken bereiken na twee maanden hun maximale 
hardheid. Behandel uw tafel de eerste maanden met grote 
zorgvuldigheid, voorkom te zware belasting en reinig het 
meubel uitsluitend met een niet te vochtige doek of een 

verdund afwasmiddel. Tafel direct nadrogen, langdurige 
inwerking van vocht veroorzaakt schade aan de laklaag. 
 
Onderhoud: 
Normaal reinigen met een vochtige doek en middelen die 
ontvettend werken, bijvoorbeeld afwasmiddel of 
allesreiniger. Zeker geen schuurmiddelen gebruiken!  
 
 
Ook meubelglansmiddelen die siliconen bevatten kunt u 
beter vermijden. Ze kunnen vlekken veroorzaken die 
moeilijk te verwijderen zijn. 
 
TIPS: 

- Lakken zijn krasbestendig. Dat betekent dat ze 
bestand zijn tegen krassen die bij normaal gebruik 
kunnen ontstaan. Ze zijn niet onbeperkt krasvast. 
Let op met harde voorwerpen, zoals aardewerk. 

- Vlekken van wijn, koffie, alcohol etc. meteen 
wegnemen met geconcentreerd afwasmiddel en 
wat water. 

 
* Olie 
De natuurlijke uitstraling van massief hout komt nóg beter 
tot zijn recht als het hout is afgewerkt met olie. De olie 
reinigt, verzorgt en beschermt het hout. Door deze 
afwerking is uw tafel echter iets gevoeliger voor vocht en 
vlekken, waardoor ze iets meer verzorging nodig heeft dan 
een gelakte tafel. 
 
Voor gebruik: 
De tafels zijn bij aflevering behandeld met een olie die is 
vervaardigd van uitsluitend ecologisch verantwoorde 
grondstoffen. Tijdens opslag en transport kan deze olielaag 
echter wat zijn weggezakt, waardoor de tafel “schraal” 
wordt. Daarom adviseren wij: olie uw nieuwe tafel voor 
gebruik. 
 
Onderhoud: 
Voor het dagelijks gebruik volstaat reinigen met een droge 
doek, of eventueel met lauw water. Voor het groot 
onderhoud behandelen met “Ecotone” meubelolie. Volg de 
gebruiksaanwijzing op de flesjes. 



 
TIPS: 

- Gemorste vloeistoffen meteen verwijderen. 
- Geen hete voorwerpen (pannen, mokken etc.) 

direct op het hout plaatsen, hierdoor ontstaan 
kringen die niet meer te verwijderen zijn. 

- Tafel regelmatig oliën met “Ecotone”. 

- Gebruik zeker geen schuurmiddelen of bijtende 
schoonmaakmiddelen. 

- Lichte krassen en vlekken kunt u behandelen met 
een schuursponsje. Licht opschuren in de richting 
van de houtnerf. Daarna opnieuw oliën. 

- Bij twijfel contact opnemen met een van onze 
adviseurs.

 


