
Satijn- glanslak en ultamat en matlak 

Bij deze afwerking krijgt het hout een milieu- en onderhoudsvriendelijke 

beschermlaat na het beitsen. Deze laag beschermt het hout tegen vlekken, 

vocht, warmte en maakt het krasbestendiger. Ondanks de goede bescherming 

raden wij u toch aan om steeds onderzetters en vilt te gebruiken bij zware, 

warme of vochtige voorwerpen. Indien de lak te lang vochtig of overdreven 

warm wordt, ontstaan er witte kringen die niet meer te verwijderen zijn. Enkel 

het volledig opnieuw kaal maken en herkleuren en lakken, geeft hier nog een 

gepaste oplossing. 

Onderhout satijn- en glanslak 

Voor het dagelijks onderhoud kunt u best uw meubel afdoen met een droge of 

licht vochtige doek. Let er op dat u uw meubel steeds volledig terug droog 

maakt na het afdoen zodat u de lak niet gaan aantasten. U hoeft de laklaag niet 

te onderhouden met een product. Bij gemorste vloeistoffen kunt u deze best 

direct verwijderen met een licht vochtige doek, mochten er vlekken 

achterblijven, mag u altijd de laklaag reinigen met een sopje van een verdund 

afwasmiddel ( let op geen schurende middelen gebruiken zoals bijv Cif). Na 

reinigen steeds terug droogmaken. 

Onderhoud ultramat- en matlak 

Deze vorm van laklaag beschermt het hout tegen vlekken, vocht en eveneens 

warmte. Door de meer natuurlijke uitstraling hangt deze vorm van lak wel 

samen met een open poriën structuur, die kwetsbaarder is voor krassen en 

glansvlekken. Dit betekent dat wij adviseren om altijd onderzetters en vilt te 

gebruiken en dat vloeistoffen als koffie, thee en rode wijn sneller in het hout 

opgenomen kunnen worden. Voor dagelijks onderhoud, kunt u deze lak 

afnemen met een droge of lichtvochtige doek. Bij gemorste vloeistoffen kunt u 

deze best direct verwijderen met een licht vochtige doek aangezien de open 

poriën structuur ervoor zorgt dat deze vloeistoffen sneller in het hout 

opgenomen kunnen worden. Verwijderen van vlekken mag u ook met een 

verdund sopje doen, werkt dit niet kan u het altijd met een droge witte doek en 

een beetje wasbenzine proberen. Let op; probeer dit steeds op een onzichtbare 

plaats uit. 

Indien u hout behandeld,  eerst aanbrengen op een doek, daarna op het hout 

en steeds met de houtrichting mee wrijven. 


