
OVER MASSIEF HOUT

Massief hout is onderhevig aan luchtvochtigheid.
Hou daarom rekening met volgende richtlijnen:

Aanbevolen luchtvochtigheid: tussen 40% en 60%.

Ideale kamertemperatuur: 21° overdag en minimum 14° ’s nachts.

Vermijd blootstelling aan extreme temperaturen. Plaats uw tafel niet in de nabijheid van 
verwarmingselementen, extreem gekoelde ruimtes of in een vochtige omgeving.

Net zoals elk ander natuurlijk materiaal, zal ook hout na verloop van tijd verkleuren 
(donkerder  worden of vergelen). Het is daarom belangrijk om uw tafel af te schermen 
van direct zonlicht en om voorwerpen die zich op uw tafel bevinden regelmatig te ver-
plaatsen om kleurverschillen te voorkomen. Eventuele kleurverschillen die na verloop 
van tijd toch kunnen optreden hebben echter geen invloed op de duurzaamheid van uw 
tafel.

Gebruik bij voorkeur placemats om te voorkomen dat hete potten en pannen, gekoelde 
glazen en flessen sporen nalaten op uw tafel.

Proficiat met uw aankoop van deze unieke Vincent Sheppard tafel.

Hoewel u jarenlang plezier zal hebben van deze duurzame eiken tafel, betekent dit niet dat ze 
volledig onderhoudsvrij is.

We raden u aan om dit natuurlijk product met zorg schoon te maken en op regelmatige basis te 
behandelen met specifiek daarvoor bestemde producten.

Variaties in de houttextuur en houtkleur, knopen en andere natuurlijke houtkarakteristieken zijn 
eigen aan massief hout en wij geloven dan ook dat deze kleine ‘imperfecties’ alleen maar 
bijdragen tot de charme en authenticiteit van uw tafel. 



Instructievideo beschikbaar op de website. 
Vloeibare waxreiniger ook beschikbaar op www.vincentsheppardservices.com 

ONDERHOUD 

Onze eiken tafels zijn afgewerkt met een gepigmenteerde hardwax olie.
Deze afwerking  vormt een natuurlijke beschermlaag waardoor de meest voorkomende 
(vloei)stoffen afgestoten worden, maar biedt geen garantie tegen vlekken.
Wij raden u aan om eventuele ongelukjes onmiddellijk te verwijderen om permanente 
vlekken te voorkomen.

Dagelijks onderhoud
Gebruik een licht vochtige doek met een milde zeepoplossing (geen detergent).

Opfrissen van uw tafelblad
Wanneer het hout ruw en droog aanvoelt of voor het verwijderen van lichte vlekken, 
raden wij u aan om een olievloerreiniger of vloeibare waxreiniger voor houten vloeren te 
gebruiken.
Gebruik deze producten zeker niet dagelijks. Let wel: ook deze behandeling is geen ga-
rantie tegen vlekken.

Voor hardnekkige vlekken en herstellen van de beschermlaag
Na verloop van tijd en afhankelijk van het gebruik kan de oorspronkelijk hardwaxlaag aan 
vernieuwing toe zijn.  

Zorg er voor dat het oppervlak proper, stofvrij en droog is. Gebruik hiervoor extra fijn 
schuurpapier (minimum 320 grit) en wrijf met de richting van de houtstructuur mee.

Breng daarna een nieuwe laag hardwaxolie aan. Deze hardwaxolie kan u aankopen bij 
een parkethandel.


