1. Bezorging & Opslag
De werkbladen worden blank en geschuurd aangeleverd. De bezorging vindt plaats
in een stevige kartonnen doos. De werkbladen dienen vlak en horizontaal te
worden opgeslagen in een droge én goed geventileerde ruimte. Bij horizontale
plaatsing het werkblad oplatten of vrijhouden van de ondergrond.

2. Verwerking
Een houten werkblad is een natuurproduct. Door blootstelling aan luchtvochtigheid
kan uw werkblad gaan ‘werken’ (uitzetten, krimpen, kromtrekken). Het verdient
aanbeveling om het blad (aan beide kanten) zo snel mogelijk te behandelen met
een houtolie of houtlak.
Oliën of lakken? Dit is een persoonlijke keuze. Hieronder een uiteenzetting.
2a. Lakken op oliebasis

Lak ligt als het ware op het hout en trekt er niet of nauwelijks in. Door te lakken sluit
je het werkblad als het ware af van vochtopname. Bij een beschadiging van het
blad, dient dit direct bijgewerkt te worden. Zorg er voor dat u het volledige werkblad
behandelt met lak. Dit wil zeggen: niet alleen de bovenkant, ook de onder- en
zijkanten! Lakt u alleen de bovenkant, dan trekt het vocht in de onbehandelde
onderkant en zal uw blad alsnog kromtrekken. Onze richtlijn: lak de de onder- en
bovenkant met 4 tot 5 lagen. Schuur tussen de verschillende lagen het werkblad
licht op en verwijder alle stofresten voordat u begint met de volgende laklaag.
Werkt u volgens deze voorschriften, dan heeft uw werkblad de eerste 5 jaar geen
vervolgbehandeling nodig. Met 1 liter lak kunt u ongeveer 13m2 behandelen. Voor
een werkblad met een afmeting van 300x62cm, heeft u dan ook ongeveer 1,5 liter
lak nodig. De keuze is een matte, zijdeglans of een hoogglans lak. Hoogglans is
niet haalbaar met olie. Wij leveren lakken op oliebasis van het merk Sigma®.
2b. Lakken op waterbasis

Onze lakken op waterbasis (merk: Skylt®) bieden alle voordelen van de oliegedragen lakken met een paar belangrijke verschillen. Waar lak op oliebasis een
donkere / gele gloed aan het hout meegeeft, zorgt Skylt® ervoor dat de natuurlijke
kleur van het hout volledig behouden blijft. Het hout is met een onzichtbare laag
beschermt tegen vochtopname. Ook de verwerking is wat eenvoudiger: de
onderkant 1 tot 2 keer behandelen en de bovenkant 2 tot 3 laklagen meegeven.
Houd vast aan de richtlijn van 100mu dekking.

2c. Oliën: de basis voor een blijvende bescherming met olie, is dat uw werkblad

geheel verzadigd moet zijn. Breng de olie eerst dun aan en laat inwerken (ca. 30
minuten; bij warm weer iets korter). Behandel de plekken waar de olie snel is
ingetrokken nogmaals. Kwasten en kopse kanten dienen altijd extra te worden
gecontroleerd. Na het oliën, het oppervlakte met een doek afnemen. Er mag geen
olie achterblijven. Breng na circa 24 uur een volgende laag aan totdat het hout niets
meer opneemt. Het aanbrengen van 2 lagen olie kan al voldoende bescherming
geven.
2d. Schuren: de bovenkant van het werkblad wordt fabrieksmatig opgeschuurd met

een korrelgrootte van circa 100. Wij raden aan uw blad thuis met een lichte korrel
(180 en hoger) na te schuren.

3. Conclusie
Uiteindelijk blijft het een persoonlijke keuze om uw werkblad te beschermen met
(watergedragen of olie-gedragen) lak of olie. De enige tip die we u kunnen
meegeven om zo lang mogelijk van uw werkblad te genieten is om het hout zo snel
mogelijk en volgens de voorschriften te behandelen. Succes met de verwerking en
veel plezier van uw prachtproduct!

4. Garantievoorwaarden
1. De werkbladen zijn uitsluitend bestemd voor binnengebruik (interieur).
2. Indien werkbladen blootgesteld zijn aan buitenlucht en/of plaatsing onder een
overkapping in contact met buitenlucht of vocht, vervallen alle gestelde garanties.
3. Waterschade valt niet onder de gestelde garantievoorwaarden.
4. De klant moet de product(en) zelf behandelen met olie of lakken zo snel als mogelijk, in
ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst.
5. De garantie is niet van toepassing indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of door
onjuiste opslag door de koper.
6. De onbehandelde werkbladen dienen in zijn geheel dezelfde omgevingstemperatuur te
hebben om kromtrekken te voorkomen.
7. Als goed behandelde werkbladen toch kromtrekken, dan kan de verkopende partij kijken
naar de oorzaak en beslissen of dat het product omgewisseld kan worden.
8. De werkbladen zijn niet geschikt of dienen niet als speeltoestellen of voor andere
doeleinden dan waarvoor deze zijn bestemd.
9. Doorzakking van losse bladen bij onvoldoende steun valt niet onder de gestelde
garanties.

