
Smoke grey, -basalt en -dark oil 

 

Poppels Meubelhuis heeft u een hoogwaardig massief eiken meubel geleverd, 

vervaardigd door vakbekwame meubelmakers. Door het verwerken van alleen 

maar massief hout ontstaat een meubel dat leeft. Daarom moet u er rekening 

mee houden dat door de temperatuurverschillen, warmtebronnen, direct 

zonlicht en vocht het hout kan gaan werken. De luchtvochtigheid in uw kamer 

houd u best tussen de 50 en 70% bij drogere luchtvochtigheid kunnen scheuren 

ontstaan, bij vochtiger klimaat gaan deze weer krimpen. Dit is een fenomeen 

eigen aan een massief meubel en vallen daardoor ook niet binnen de garantie. 

Onderhoud  

Uw afwerking is gerook en daarna met de nodige kleurolie afgewerkt. Bij 

normaal gebruik kunnen praktisch alle vlekken worden verwijderd met een 

licht vochtige doek. Gebruik geen overvloedige hoeveelheid water. Bij vlekken ( 

bijv koffie) de meubelen altijd zo snel mogelijk afnemen met een licht vochtige 

doek. Mochten de meubelen na verloop van tijd moeilijker schoon te krijgen 

zijn of een schraal uiterlijk vertonen, dan kunt u ze een opknapbeurt geven met 

OIL REFRESH van ciranova die bij ons verkrijgbaar is. Let ook steeds op  met 

voorwerpen die op rubberen dopjes staat zoals bijvoorbeeld een laptop. Deze 

rubberen dopjes bevatten weekmakers en kunnen agressief reageren op de 

olielaag. Bij warme en vochtige voorwerpen, steeds onderzetters gebruiken. 

Vlekken verwijderen 

Mocht u na verloop van tijd toch enige vlekken blijven zien kunt u het hout ook 

steeds opnieuw met een kleur olie behandelen. Het vergt wel een beetje 

professionaliteit, de tafel licht opschuren met een fijn schuurpapier, stofvrij 

maken, en de kleurolie aanbrengen. 

Smoke grey 151 - 152 : afgewerkt met witte olie 

Smoke grey dark 641 – 642: afgewerkt met een grijze en witte olie 

Basalt oil 651 – 652 : afgewerkt met een gerookte en witte olie 

Het schuren en aanbrengen van olie, steeds met de houtrichting mee. En olie 

eerst aanbrengen op een pluisvrije doek en daarna op het hout. Steeds ook 

hele oppervlaktes behandelen, en niet plaatselijk toepassen. 


