
 

RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK 

Massief hout 

Massief hout wordt al eeuwen lang gebruikt voor veel toepassingen in de woning. Generaties hebben plezier gehad van dit 

veelzijdige en natuurlijke materiaal, nu is het de beurt aan u. De speciale en unieke eigenschappen van hout geven, in 

tegenstelling tot kunstmatige materialen, een eigen karakter aan het hout. Noesten, scheurtjes, krassen, tekening, spiegeling 

en structuren zijn onderdeel van het materiaal, als gevolg van de voorwaarden waarin de boom is gegroeid. De getoonde 

houten artikel voorbeelden in onze webshop en in onze showroom zullen dan ook nooit identiek zijn aan het geleverde 

product. 

Werken van hout 

Hout reageert op de luchtvochtigheid in de lucht, wat weer samenhangt met de temperatuur. Voor een probleemloze 

toepassing van hout in het interieur is een relatieve luchtvochtigheid van 50%-60% belangrijk. Aangezien het hout vocht uit de 

lucht opneemt of teruggeeft, zal het werken (krimpen en uitzetten). De seizoenen zorgen voor een constante wisseling van de 

luchtvochtigheid.  

Let op: In bepaalde getijden van het jaar kan het voorkomen dat de tafel hol of bol staat bij levering. Binnen een periode van 4 

weken zal de  tafel zichtbaar veranderen naar een vlakker blad omdat deze binnen deze periode gewend is geraakt aan de 

luchtvochtigheid in uw interieur. 

  

Dagelijks gebruik 

 Bescherm de tafel tegen hittebronnen, vocht en kleurstoffen uit voedsel en dranken. 

 Gebruik onderlegger/ placemats of tafelkleden om krassen en vlekken te voorkomen 

 Voorkom krassen van schurende oppervakken door gebruik van viltplakkers  



 

 

GEOLIEDE TAFEL 

Reinigen en dagelijks onderhoud 

Hoe minder schoonmaakmiddel u gebruikt, hoe langer de olie het hout van uw tafel zal beschermen. Gebruik voor dagelijks 

onderhoud een schone vaatdoek, vochtig gemaakt in schoon lauw water en goed uitgewrongen.  Gebruik geen agressieve of 

schurende schoonmaakmiddelen. Natte doeken, kopjes, vazen etc. zorgen voor vlekken en kringen. Gemorste vloeistof moet 

u direct opnemen. Vermijd overmatig water op het blad.  

 

Het blad is vanuit de fabriek standaard uitgevoerd met een olielaag waardoor de tafel direct kan worden gebruik waarvoor 

deze is bedoeld.  

Let op: De olie beschermt pas optimaal 20 dagen na de laatste behandeling omdat deze dan volledig is uitgehard. Wees dus 

zeker de eerste 3 weken extra voorzichtig in gebruik. 

 

Onderhoud  

Oplettendheid en onderhoud zorgen voor een levenlang plezier van onze massief houten tafels. Gebruik de schuurpad en olie 

uit onze onderhoudspakketten voor jaarlijks onderhoud van de tafel. Deze zijn via onze winkel of webshop verkrijgbaar. U 

zorgt daarmee voor een beschermd oppervlak dat glad aanvoelt. Kleine schades aan uw tafelblad zijn te herstellen. Kijk voor 

meer informatie op onze website: www.sotafels.nl 

 

  

GELAKTE TAFEL 

Reinigen en dagelijks onderhoud 

Gebruik voor dagelijks onderhoud een schone vaatdoek, vochtig gemaakt in schoon lauw water en goed uitgewrongen.   
Gebruik eventueel een milde zeepoplossing indien nodig. Hoewel lak beter bestand is tegen vocht dan een olie kunt u bij 

langdurig contact met water of andere vloeistof vlekken en kringen verwachten. Let op met natte doeken, kopjes of vazen.  

Schuurmiddelen, ruwe sponsjes of schoonmaakapparatuur wordt sterk afgeraden. Ook agressieve schoonmaakmiddelen zijn 

niet geschikt voor het verwijderen van vlekken.  Let op met hete voorwerpen en hittebronnen.  

Het blad is vanuit de fabriek standaard uitgevoerd met een laklaag waardoor de tafel direct kan worden gebruik waarvoor 

deze is bedoeld.  

Let op: De lak beschermt pas optimaal 20 dagen na de laatste behandeling omdat deze dan volledig is uitgehard. Wees dus 

zeker de eerste 3 weken extra voorzichtig in gebruik. 

 

http://www.sotafels.nl/

