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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. 

Gebruik ook steeds onderzetters bij warme en vochtige voorwerpen. Let op 

met voorwerken waar rubberen dopjes onder zitten zoals bijv een laptop, deze 

dopjes bevatten weekmakers die uw oppervlakte kunnen aantasten en deze 

vlekken zijn niet meer te verwijderen. 

Onderhoud  

Om de rijke uitstraling van uw meubel te versterken is er gekozen voor een 

gekleurde olieafwerking. Olieafwerkingen vereisen wel een onderhoud. In het 

onderhoud maken we een verschil tussen het voeden en het opfrissen van het 

meubel. Voor het  voeden van uw meubel kunt u elke kleurloze meubelolie op 

lijnzaadbasis gebruiken. 

Met name tafelbladen zullen vanwege het intensievere gebruik meer 

slijtagevlekken gaan vertonen. Om deze vlekken bij te werken kunt u bij ons 

een gekleurde olie verkrijgen. De gehele oppervlakte licht opschuren met een  

schuursponsje of staalwol. De oppervlakte stofvrij maken en de olie eerst 

aanbrengen op een doek daarna op het hout. Op de slijtagevlekken mag u iets 

meer olie aanbrengen, en daarna het gehele oppervlakte mooi gelijkmatig 

uitwrijven met richting van de houtnerf mee. U kunt deze bewerking steeds 

een keer herhalen mochten de vlekken na de eerste behandeling niet volledig 

weg zijn. 

Na gebruik van de olie, steeds de doeken volledig in het water onderdompelen 

om spontane ontbranding van de doek te voorkomen. Doeken steeds 

wegwerpen en nooit herbruiken.  


