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Beste klant,
Wij van LEFF Design willen u bedanken voor de aankoop van een van onze mooie, eikenfineer ‘maatwerk’
(was)meubel(en).

Wat moet u weten over onze eikenfineer meubelen
Onze eikenfineer meubelen worden met de hand en 100% in Nederland vervaardigd. De meubelen worden op
kleur afgewerkt, waardoor wij de grootst mogelijke aandacht besteden aan de afwerking en de kwaliteit van
het meubel.
LEFF Design werkt haar meubelen af op basis van:
•
Transparante lak;
•
Led olie en Led lak;
•
PU lak; of
•
Water gedragen verf (o.b.v. RAL kleur).
Om de kwaliteit van uw meubel(en) te behouden treft u onderstaand onze onderhoudsvoorschriften aan. Om
schade en klachten te voorkomen aan de door LEFF Design geleverde producten en meubelen, dienen
minimaal onderhavige onderhoudsvoorschriften opgevolgd te worden.
Indien u er toch voor kiest gebruik te maken van deze middelen zijn wij niet aansprakelijk voor de
beschadigingen of lekkage die na verloop van jaren kan ontstaan! En vervalt alle garantie op de door LEFF
Design geleverde meubelen en producten.

Kenmerk en eigenschappen
Eiken is een natuurproduct en u dient het als zodanig ook te behandelen. In eiken zitten oliën, deze oliën geven
het hout een natuurlijke bescherming.
Eikenfineer kent binnen zijn soort veel verschillende variaties zoals kleur en structuur, verschillende noesten,
nerven, jong hout (spint), haarscheurtjes en natuurlijke oneffenheden. Al deze bijzondere kenmerken
onderstrepen de echtheid en natuurlijke omgeving van hout. Afhankelijk van de klimaatomstandigheden kan
eikenfineer krimpen (kringscheuren) of uitzetten dit ontstaat door vocht, droogte, kou en warmte. Hierdoor
ontstaan scheurtjes of vervorming (kromtrekken) van delen of lijmnaden verschuiven. Dit is geen reden tot
reclamatie en vallen buiten de garantie dit behoort tot de natuurlijke karakteristieke materiaaleigenschappen.
Het op peil houden van de juiste klimaat komt hierbij niet alleen u maar ook uw mooie houten meubelen ten
goede. De geleverde eikenfineer meubelen kunnen in kleur en structuur verschillen, ten opzichte van de
uitgereikte monsters of toonzaal meubelen. De mate van gebruik van de meubelen bepaalt de verkleuring van
de meubelen. Het is daarom aan te raden de volgende punten goed door te nemen en deze
gebruiksaanwijzingen en voorschriften te bewaren bij het meubel.

Gebruiksvoorschriften gedurende 4-6 weken
Haal het meubel uit de verpakking en laat het meubel 48 uur acclimatiseren in een omgeving waar het
minimaal 15 graden is.
In de (bad)kamer dient een goede ventilatie aanwezig te zijn. Zorg voor een gelijkmatige luchtvochtigheid in de
badkamer. Een hogere luchtvochtigheid is beter dan een lage lucht vochtigheid.
•
Let op! de oppervlakte afwerking van het meubel is bij uitlevering nog niet volledig uitgehard. Het
uitharden geschiedt pas nadat het meubel uit de verpakking is gehaald.
•
Gedurende 4-6 weken dient u voorzichtig om te gaan, met de oppervlaktes van het eikenfineer meubel.
Dit is van belang omdat het eikenfineer meubel de eerste 4-6 weken kwetsbaar is.
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De meubelen zijn in deze weken kwetsbaar voor het ontstaan van vlekken, kringen, strepen en
beschadigingen.
Wij raden u aan om tijdens de eerste vier (4) weken het meubel alleen te reinigen door middel van een
droge doek, zodat de kleur en de beschermlaag van uw meubel goed kan uitharden.
Zorg ervoor dat wanneer u producten voor langere tijd op het meubel plaatst (zeepdispenser,
elektrische tandenborstel, glazen, parfumflesjes, deo-sprays, tandpasta enz) er te allen tijden een
onderzetter gebruikt wordt om kringen en vlekken te voorkomen.
Bij natte plekken/spatwater zo snel mogelijk droog maken, ook als het meubel geheel in gebruik is
genomen!
Gebruik geen vochtige, desinfecterende, antibacteriële, olie gedragen doekjes.

Onderhoud Eikenfineer meubel
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Na vier (4) tot zes (6) weken kan gestart worden met het periodiek schoonmaken (niet heel erg nat) van
het meubel, met een sopje van groene zeep (kleine hoeveelheid) – (licht vochtig).
Let op! Gebruik in geen geval zure en/of bijtende schoonmaak en schuurmiddelen. Vermijd ook dat het
meubel in contact komt met ammoniak, haarverf, tandpasta en chloor.
Let op! Vermijd dat het meubel in contact komt met diverse soorten tandpasta’s zoals Paradontax en/of
Sensodyne. Tandpasta’s die een hoge concentratie ZOUT en ZWAVELZUUR hebben (deze activeren het
looizuur in het meubel, wat zwarte kringen en vlekken veroorzaakt).
Let op! Vermijd dat het meubel in contact komt met het metaal van bussen. Zoals bijvoorbeeld
deodorant en haarlak, dit zorgt voor oxidatie (hierdoor ontstaan zwart/grijze kringen en vlekken in het
meubel).
Natte vlekken/spatwater zo snel mogelijk afdrogen om te voorkomen dat het water voor kalkafzetting
kan zorgen op uw meubel. Als het er lang op blijft zitten worden dit kalk plekken/ water strepen als het
water in zijn geheel opgedroogd is.
Let op! Vermijd continue vocht op het meubel door middel van bijvoorbeeld een vochtige handdoek
en/of washand en zorg ervoor dat het meubel vrij is van spatwater.
Vermijd direct zonlicht in verband met uitdrogen/verkleuren.

Schoonmaakproducten
LEFF Design raadt met KLEM af en NOOIT te gebruiken:
•
Het gebruik van een reinigingsmiddel dat zoutzuur, azijnzuur of een ander schadelijk, agressief zuur of
chloor bevat;
•
Het gebruik van fosforzuurhoudende (industriële) reinigingsmiddelen;
•
Het mengen van verschillende schoonmaakmiddelen;
•
Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes en microvezeldoek,
zoals bijvoorbeeld:
▪
Antikal
▪
Viakal
▪
Mister Muscle
▪
Cilit Bang
▪
HG Reiniging – ontkalking
▪
Dasty Reiniger & ontvetter
Volgens de reclame hebben deze producten maar enkele minuten nodig om de kalk en vuilresten te
verwijderen. Wat niet vermeld wordt, is dat deze producten meer dan alleen kalk verwijderen. Er zit zoutzuur
in deze producten. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de coating van de kranen wordt aangetast, voegen van
tegels poreus worden en dat glaswanden op den duur kunnen beschadigen bij veelvuldig gebruik. Ook
kunststoffen kunnen na langdurig gebruik van deze producten sporen vertonen.
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Indien u er toch voor kiest gebruik te maken van deze middelen zijn wij niet aansprakelijk voor de
beschadigingen of lekkage die na verloop van jaren kan ontstaan!
Ook huidverzorgingsproducten zoals shampoo, kleurspoelingen, douchegel, vloeibare (hand)zeep, nagellak,
nagellak remover, parfumflesje(s) kunnen schade veroorzaken. Ook hier dient men na gebruik goed na te
spoelen met water. Na het gebruik de meubelen drogen met een zachte doek, dit houdt de meubelen langer
vrij van kalkaanslag.
Indien aantoonbaar is dat de onderhoudsvoorschriften niet opgevolgd zijn, kan geen aanspraak op garantie
gemaakt worden.

Gebruik waterontharder
Bij gebruik van een waterontharder dient de klant rekening te houden met de afstelling volgens het advies van
de leverancier van de waterontharder. Verkeerd ingestelde waterontharders kunnen onherstelbare schade aan
metaaloppervlaktes, die direct met indrogende douche- of badwater in aanraking komen, veroorzaken. Deze
schades zijn duidelijk herkenbaar aan een zogenaamd sinaasappeleffect op glansfinishes of onuitpoetsbare
vlekken op geborstelde finishes.
Op deze wijze aangetaste producten vallen buiten iedere vorm van garantie.
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