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Onderhoudsinstructies: Strijken
1. Oppervlakkige beschadigingen door micro-krassen.
2. Leg een vochtig vel keukenrol of theedoek op het bekraste oppervlak.
3. Plaats het strijkijzer op de plek die hersteld moet worden.  

Deze niet langer dan 10 seconden op één plaats houden.
4. Reinig het herstelde oppervlak met handwarm water en een schone  

microfiber doek.
5. Het oppervlak zou nu hersteld moeten zijn.
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HOUT FENIX
Kenmerken Fenix tafelblad
• Antibacterieel/ hygiënisch: makkelijk af te nemen
• Vingerafdrukken zie je niet op de tafel
• Zacht oppervlakte: soft touch
• Extreem matte look
• Niet statisch
• Zelf herstellend vermogen: Kleine krassen zijn makkelijk weg te 

poetsen met een wonderspons.

Normaal onderhoud
Het fenix oppervlak moet regelmatig schoongemaakt worden,  
maar vergt geen speciaal onderhoud: een doek in combinatie met warm water 
en/of een licht schoonmaakmiddel is voldoende. Bijna alle reguliere huis- 
houdelijke schoonmaakmiddelen en ontsmettingsmiddelen zijn geschikt.  
Wij adviseren een melamineschuim spons, ook bekend als een wonderspons,  
te gebruiken voor regulier schoonmaken en onderhoud van het oppervlak.

Bijzonder onderhoud
Indien het vuil niet verwijderd kan worden met reguliere schoonmaakmiddelen, 
adviseren wij een niet-agressief oplosmiddel (aceton) te gebruiken. Bij kleine 
krassen verwijzen wij u naar de specifieke herstelinstructies met behulp van 
warmte, zie achterzijde.

Tips voor dagelijks onderhoud
Voor dagelijks onderhoud wordt geadviseerd het oppervlak schoon te maken 
met een spons van melamineschuim, ten behoeve van goed herstel van  
het oppervlak.

Onderhoudsinstructies: Spons van melamineschuim
1. Oppervlakkige beschadigingen door micro-krassen.
2. Wrijf met een droge of licht vochtige melaminespons op het oppervlak  
 met de micro-krassen, om door warmte de krassen te verwijderen  
 uit het oppervlak.
3. Het oppervlak zou nu hersteld moeten zijn.

Bij een houten tafel kun je kiezen tussen een mat gelakte, geoliede  
of whitewash afwerking. De whitewash afwerking heeft dezelfde eigenschappen 
als een geoliede tafel. In het onderstaand overzicht hebben we de verschillen 
tussen een mat gelakte versus de geoliede of whitewash afwerking op een rijtje 
gezet.

Kenmerken mat gelakt tafelblad
• Glad tafelblad
• Lak ligt op het tafelblad
• Minder krasvast dan geoliede tafels
• Kan beter tegen vocht dan een geoliede tafel. Makkelijk af te nemen.
• Een tafel met weinig onderhoud
• Krassen in het blad zijn minder makkelijk zelf op te knappen.

Kenmerken geolied/whitewash tafelblad
• Natuurlijk tafelblad
• Olie trekt in het tafelblad
• Vocht kan in het tafelblad trekken. Niet geschikt om natte objecten  

op te laten liggen.
• Makkelijk zelf te onderhouden, door licht op te schuren  

en te oliën.
• Onderhoudsadvies: 1 a 2 keer per jaar oliën.

Onderhoudsinstructie: Oliën tafelblad 
 1. Schuren
• Voor het mooiste resultaat schuurt u de tafel eerst op met een  

schuurpad (korrel 300).
• Schuur de tafel altijd in de lengte van het hout, met de nerf mee  

(anders krijgt u krassen!).
 Tip bij krassen: Blijven schuren tot de krassen zijn verdwenen,  
 let wel op dat u geen kuil in de tafel schuurt…
 
 2. Oliën 
•  Maak de tafel stofvrij met een licht-vochtige doek.
• Drenk vervolgens de spons flink in de olie en smeer de tafel in  

met lange halen (dus ook de randen en kopse kanten).
• Laat de olie 5 minuten intrekken.
• Pak vervolgens een doek en probeer de overgebleven olie van de tafel  

af te wrijven (u mag hierbij flink poetsen).
• Laat de olie 30 minuten intrekken
• Pak vervolgens een nieuwe doek en wrijf de tafel nog even na. 
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