
Onderhoudsadvies Interieurbouw 
 
Om jarenlang plezier van uw maatwerkmeubilair te beleven en schade aan uw kwaliteitsproduct te 
voorkomen, is het belangrijk onderstaande aanwijzingen in acht te nemen: 
 
Keuken/pantry 
 
Onderhoudsaanwijzingen:    

• Zorg voor een goed geventileerde keukenruimte;  

• Zorg voor een relatieve luchtvochtigheidgraad tussen de 40 en 60%;  
• Reinig uw keukenmeubelen regelmatig met een mild, water verdund schoonmaakmiddel; 

• Gebruik voor uw keukenmeubelen geen agressieve reinigingsmiddelen en  schuurmiddelen; 
• Door meubelpoetsmiddelen wordt het oppervlak van de keukenmeubelen beschadigd; 

• Houdt de kast met ingebouwde afvalemmer goed schoon en droog; 
• Voorkom overtollig watergebruik tijdens het schoonmaken;  

• Gebruik voor het reinigen een zachte, vochtige doek. Vochtige schoonmaakresten droog  
poetsen; 

• Voorkom vocht in naden en kieren, waterresten met een doek droog maken; 

• Voorkom langdurige inwerking van vocht;   
• Voorkom extreme licht- en zoninwerking;    

• Controleer regelmatig of de afzuigkap goed functioneert;  
• Controleer regelmatig de water toe- en afvoer op lekkage;  

• Controleer regelmatig de deurrubbers van uw koelapparaten; 
• Controleer regelmatig of uw koelapparaten goed sluiten;  

• Controleer regelmatig de dooiwaterafvoer van uw koelkast op verstoppingen. 
        
Aanwijzingen voor gebruik:    

• Plaats potten en pannen etc. altijd op een onderzetter, omdat het werkblad anders 
beschadigd kan worden; 

• Gebruik voor het snijden van groenten etc. altijd een snijplank, om krassen te voorkomen; 

• Koffiezetters, waterkokers e.d. nooit direct onder de hangkasten gebruiken; 
• Zorg voor voldoende ventilatie voor koelapparaten en apparaten die warmte afgeven; 

• Laat de oven niet afkoelen met geopende deur;  
• Laat de deur van een hete oven nooit onnodig lang open staan; 

• Grilleer nooit met geopende deur;   
• Gebruik tijdens het koken altijd, zelfs bij het koken van water, de afzuigkap; 

• Reinig of vervang tijdig de filters van de afzuigkap;  
• Laat de kookzone van een gaskookplaat nooit branden zonder een pan op het vuur; 

• Open niet de deur van een inwerking zijnde afwasautomaat; 
• Open niet de deur van een afwasautomaat met hete vochtige lucht; 

• De deur van de afwasautomaat niet op een kier laten, altijd volledig sluiten. 
  



Gemelamineerd spaanplaat  
 
1. Bij lichte vervuiling de panelen reinigen met een zachte vochtige doek.  
 
2. Hardnekkiger vuil verwijderen met warm water en zeep of gangbare reinigingsproducten die geen 
schuurmiddel of corrosieve bestanddelen bevatten.  
 
3. Vlekken als lak, lijm, inkt, balpen, lippenstift e.d. kunnen over het algemeen verwijderd worden 
met organische oplosmiddelen in goed geventileerde ruimten en met de voorzorgsmaatregelen voor 
gebruik (bijvoorbeeld alcohol,  
aceton, trichloorethyleen, nitro-oplosmiddelen, benzine/benzeen). Bij hardnekkige lijm- of verfresten 
dient de leverancier van het product geraadpleegd te worden voor de meest geschikte 
oplosmiddelen. Gecondenseerde harsresten  
(ureum-lijmen, melamine, fenol), reactie-lijmen (epoxy, onverzadigde polyester, polyurethaan...) 
kunnen in verharde staat niet meer verwijderd worden. Daarom dient voor de verharding ingegrepen 
te worden. Na behandeling met  
oplosmiddelen kunnen kringen ontstaan die verwijderd worden met normale ammoniak-
reinigingsmiddelen (Glassex ed.) Bepaalde oplosmiddelen zijn licht ontvlambaar of in hoge mate 
schadelijk voor de gezondheid; werk dus bij  
geopende ramen.  
 
4. Paraffine- en wasresten moeten eerst mechanisch verwijderd worden, zonder het oppervlak te 
beschadigen. De laatste resten kunnen met een warm strijkijzer en tussenliggend absorberend papier 
verwijderd worden.  
Poetsmiddelen op basis van silicone dienen niet voor het oppervlak van INTEGRALE (H.P.L.) panelen 
gebruikt te worden. 
 
 
Basismateriaal afgewerkt met HPL 
 
HPL is een kunststof materiaal dat in effen kleuren of met een houtprint verwerkt wordt.  
HPL meubelen behoeven alleen afgestoft te worden.  
Sterke vervuiling en vlekken kunnen verwijderd worden met een sopje van vloeibare zeep (geen 
agressieve of schurende middelen gebruiken). Verder behoeft HPL geen onderhoud.  
  
1. Bij lichte vervuiling de panelen reinigen met een zachte vochtige doek.  
 
2. Hardnekkiger vuil verwijderen met warm water en zeep of gangbare reinigingsproducten die geen 
schuurmiddel of corrosieve bestanddelen bevatten.  
 
3. Vlekken als lak, lijm, inkt, balpen, lippenstift e.d. kunnen over het algemeen verwijderd worden 
met organische oplosmiddelen in goed geventileerde ruimten en met de voorzorgsmaatregelen voor 
gebruik (bijvoorbeeld alcohol,  
aceton, trichloorethyleen, nitro-oplosmiddelen, benzine/benzeen). Bij hardnekkige lijm- of verfresten 
dient de leverancier van het product geraadpleegd te worden voor de meest geschikte 
oplosmiddelen. Gecondenseerde harsresten  
 



(ureum-lijmen, melamine, fenol), reactie-lijmen (epoxy, onverzadigde polyester, polyurethaan...) 
kunnen in verharde staat niet meer verwijderd worden. Daarom dient voor de verharding ingegrepen 
te worden. Na behandeling met  
oplosmiddelen kunnen kringen ontstaan die verwijderd worden met normale ammoniak-
reinigingsmiddelen (Glassex ed.) Bepaalde oplosmiddelen zijn licht ontvlambaar of in hoge mate 
schadelijk voor de gezondheid; werk dus bij  
geopende ramen.  
 
4. Paraffine- en wasresten moeten eerst mechanisch verwijderd worden, zonder het oppervlak te 
beschadigen. De laatste resten kunnen met een warm strijkijzer en tussenliggend absorberend papier 
verwijderd worden.  
Poetsmiddelen op basis van silicone dienen niet voor het oppervlak van INTEGRALE (H.P.L.) panelen 
gebruikt te worden 
 
Basismateriaal afgewerkt met houtfineer  en massief hout  
 
Hout is een natuurproduct. Het is een levendig en 'warm' materiaal dat 'werkt' en met het verstrijken 
van de jaren mooier wordt.  
Hierdoor kunnen in hout en houtfineer onder invloed van licht, luchtvochtigheid en het dagelijks  
gebruik veranderingen optreden. Verschillen in kleur, tekening en structuur geven hout karakter.  
Ook noesten en kleine haarscheurtjes dragen bij tot een natuurlijke uitstraling van dit fraaie product.  
Massief is kostbaar en technisch gezien niet overal toepasbaar.  
Daarom wordt in meubelen ook gebruik gemaakt van plaatmateriaal. Dit plaatmateriaal is voorzien 
van een laagje fineer.  
Het voordeel van plaatmateriaal bovenmassief hout is de vormvastheid.  
Een fineerlaag is wel minder eenvoudig te repareren.  
Daarom hebben veel meubelen massieve lijsten, bovenbladen en frontpanelen. 
Liefhebbers verkiezen massief hout boven gefineerd hout omdat het juist 'werkt'.  
Onder invloed van luchtvochtigheid en temperatuur kunnen veranderingen optreden.  
Het gevolg kan zijn dat de lijmnaden verschuiven, of dat een tafelblad hol of bol gaat staan.  
Dit 'werken' kan worden beperkt door te zorgen voor een kamertemperatuur tussen 15 en 24°C  
en een vochtigheidsgraad tussen 40 en 60%. 
Door houten meubelen te behandelen met beits of lak worden ze niet alleen gekleurd, maar worden 
ze ook beschermd. Bijvoorbeeld tegen kringen. 
 Afhankelijk van de gewenste uitstraling kunnen houten meubelen ook worden afgewerkt met 
(impregneer)olie, was of een ander beschermingsproduct. 
 Hierdoor behoudt men de natuurlijke uitstraling. 
Gelakt hout is zeer onderhoudsvriendelijk en behoeft alleen te worden gereinigd met een 
lichtvochtige, zachte doek. 
Voorkom echter langdurige blootstelling aan vocht, zoals bij poreuze bloempotten, welke 
onherstelbare kringen veroorzaken. 
Als hout is behandeld met was, kan het een mooie warme kleur en een glanzend oppervlak krijgen. 
Deze afwerking biedt slechts tot op zekere hoogte weerstand tegen het indringen van vocht.  
Daarom adviseren wij u altijd onderzetters te gebruiken en eventueel vocht direct af te nemen.  
Met was kunt u eventuele krassen wegwerken. 
Het spreekt voor zich dat onbewerkt hout, zonder lak, olie, was of impregneerlaag erg gevoelig is 
voor invloeden van buitenaf. 



Indien schuren bij ingetrokken vlekken noodzakelijk is, gebruik dan zeer fijn schuurpapier en schuur 
met de nerf mee. 
Met speciale reiniger kunnen veel vuil, vet en vlekken worden verwijderd. 
• Bescherm uw houten meubelen tegen direct zonlicht. Door zon- en daglicht zal hout met de tijd 
verkleuren(donkerder worden), met de mogelijkheid dat het meubel niet overal egaal mee zal 
kleuren. Ook dit is een duidelijke eigenschap van hout. 
• Zorg voor een goede luchtvochtigheid; dit voorkomt uitdrogen van uw houten meubelen 
Deze informatie is voor iedere gebruiker van belang om eventuele misverstanden en klachten door 
verkeerd gebruik en/of onderhoud te voorkomen en om tevens de levensduur van uw zitmeubel te 
verlengen, zodat u langer kunt genieten van uw aankoop. 
Tips voor behandeling en onderhoud 
Lak: 
Gelakt hout is zeer onderhoudsvriendelijk en behoeft alleen te worden gereinigd met een 
lichtvochtige, zachte doek. 
• Plaats uw houten meubelen nooit te dicht bij een warmtebron (kachel, open haard, radiator) en 
hou tenminste 2 meter afstand. 
• Vocht direct opnemen. De natuurlijk kleurstoffen in het (onbehandelde) hout lossen namelijk op in   
   water waardoor rare kleurverschillen kunnen optreden. Ook was is erg gevoelig voor vocht.  
• Plaats nooit hete voorwerpen op het houten meubel,  ongeacht de behandeling die het heeft  
   gehad. Hierdoor kunnen kleurverschillen ontstaan die mogelijk niet meer te repareren zijn.  
• Ter voorkoming van krassen, deuken, vocht- en brandplekken kunt u het best onderzetters  
   gebruiken. 
• Het algemene regelmatige onderhoud geschiedt door afstoffen met een droge, zachte doek.  
• Gemorste vloeistoffen dient u af te nemen met een spaarzaam bevochtigde doek. Met zachte doek  
   nadrogen. 
• Gebruik viltdoppen onder de poten van uw meubelen ter bescherming van uw houten vloer. 
Klemmende laden kunt u weer soepel laten lopen door ze in te wrijven met paraffine-was. Grotere 
laden lopen gewoonlijk op kogelbanen. Na langer gebruik kunt u deze kogelbanen het beste nog eens 
invetten met bijvoorbeeld vaseline of inspuiten met siliconenspray. 
 
Product Afwerking Verzorgingsadvies voor houten meubelen : Klassikol  
Gelakt 
Verzorgingsmiddel voor gelakte meubelen. Een paar druppels houdt de 
meubelen in topconditie, het voedt, reinigt en beschermd. Aanbrengen met 
pluisvrije doek. Zonder siliconen, waardoor reparaties mogelijk blijven. Haalt  
ook oudere lakken weer op en geeft ze de diepe warme kleur en glans weer 
terug. 
 

Mdf in kleur gespoten   

MDF-panelendie gevernist zijn kunnen best onderhouden worden met een gewone vochtige doek, 
best zonder schoonmaakmiddelen en zeker geen middelen op basis van was. 
Na het afnemen met de vochtige doek, gewoon navegen met een droge doek. Omwille van de 2-
componenten vernis is er niet meer onderhoud nodig! 

Zeker geen schuurmiddelen gebruiken ! 

 
  



Bekledingsstoffen 
 
Bekledingsstoffen zijn er in vele soorten en variëteiten. De meeste bekledingsstoffen bestaan 
tegenwoordig voor een groot deel uit synthetische vezels van verschillende samenstelling, 
Bijvoorbeeld acryl, polyamide, polyester en polipropyleen. Het voordeel van deze stoffen is dat ze 
weinig vocht en vuil opnemen en minder gevoelig zijn voor verkleuring. Katoenen stoffen zijn zeer 
slijtvast, maar gevoelig voor verkleuring en pletten. 
 
Pilling: 
Pilling is een effect dat van invloed is op het uiterlijk van de meubelstoffen. Hierbij gaan losse 
vezeltjes door draaiende bewegingen op de stof vervilten of klitten. 
•  met pluizenkam of textieltondeuse kunt u dit verschijnsel verhelpen 
 
Pletten: 
Dit effect komt voor bij bekleding met poolweefsels. Door warmte, vocht en lichaamsgewicht wordt 
dit weefsel geplet, waarbij de draadjes van de stof omhoog gaan staan.  
• vlekken nooit uitkrabben 
• bedek de bewuste vlekken met een klam vochtige doek 
• borstel de bekleding met een zachte borstel voorzichtig tegen de vleug in 
• daarna de stof minimaal 6 uur laten drogen 
• niet toepassen bij synthetische-velours bekleding!! 
 
Shading: 
Bij shading ontstaan zogenaamde ‘schijnvlekken’. Het lijkt net of er met water gemorst is, maar de 
vlekken zijn niet echt. Op deze plekken liggen de polen van de stof niet allemaal in dezelfde richting. 
Het is een optisch effect en heeft dus niets met verkleuring te maken. 
Behandeladviezen: 
• eens per week stofzuigen met het mondstuk dat bedoeld is voor meubelen 
• ter verwijdering van slijtage bevorderende deeltjes. Strijk voorzichtig en bij stoffen met een  

pool altijd met de vleug mee. 
• eens per 2 weken afnemen van de gestoffeerde meubelen met een klam vochtige theedoek  

ter verwijdering van kleverige vuildeeltjes zoals lichaam zouten en vetten.  
• afhankelijk van de mate van vervuiling is een grote onderhoudsbeurt gewenst.  

De vaste stoffering kunt u laten reinigen door een hierin gespecialiseerd bedrijf 
• vlekken dienen altijd licht deppend verwijderd te worden met een schone doek 

Verwol  is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van deze onderhoudsadviezen.  
 
Leder  
 
De uitgebalanceerde looi- verf- en vettingsprocessen die aan meubelleer ten grondslag liggen, 
garanderen dat meubelleer nauwelijks onderhoud nodig heeft.  
Op den duur en afhankelijk van het leertype, temperatuur en vochtigheidsgraad in de ruimte, kan het 
leer in geringe mate vocht en vet verliezen en dus uitdrogen.  
De natuurlijke glans en soepelheid kunnen dan worden beïnvloed.  
Wilt u het leer in topconditie houden, volg dan de volgende adviezen op:  
• Regelmatig het leer afnemen met een schone vochtige doek  
• Zorg ervoor dat de luchtvochtigheid niet te laag is (niet lager dan 40%)  
• Stel het leer niet bloot aan direct fel zonlicht, dit kan verkleuren en uitdrogen veroorzaken  



• Neem vuil of vlekken altijd direct weg met absorberende witte tissues of een schone vochtige doek.  
   Vetvlekken verdwijnen op den duur meestal vanzelf.  
• Om uitdrogen te voorkomen mag het leer maximaal 2x per jaar worden behandeld met een goed  
onderhoudsmiddel.  
Gebruik geen schoenpoets of spuitbussen. Uw drogist heeft hiervoor de juiste producten in huis.  

 

 
Bulletin board  

 
Dit is linoleum wandbekledingsmateriaal  
De toevoeging van extra kurk geeft het materiaal haar flexibiliteit en veerkracht.  
Push pinsen punaises laten geen blijvende beschadigingen 
achter. De gaatjes trekken vanzelf weer dicht. 
Verwijder stof en vuil met een stofwisser of stofzuiger 
Verwijder vlekken met water en hardnekkige vlekken met een cleaner   
 
Basismateriaal afgewerkt met rvs beplating  
 
Roestvast staal, is zodanig gefinished dat, met een minimum aan onderhoud, jarenlang een fraai 
uiterlijk behouden zal blijven. Het is echter wel zaak, dat dit onderhoud regelmatig plaatsvindt.  

In principe komt dit neer op regelmatig schoonhouden, eventueel met wat lauw water en een zachte 
zeepsoort. Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken. Na goed drogen met een zachte doek, 
het materiaal inwrijven met wat zuurvrije vaseline of vaseline-olie. Het verdient aanbeveling aan de 
kust en in industriegebieden dit wat vaker te doen. 

Perspex  
regelmatig schoonhouden, behoeft alleen te worden gereinigd met een lichtvochtige, zachte doek. 
Nooit schurende of bijtende middelen gebruiken.  
Kleine krassen op perspex kunt u verwijderen met een beetje autocleaner 
 
 
Glas wanden lacobell  
 
Gebruiksvoorschriften 
• Vermijdt het contact met scherpe voorwerpen. Het geharde glas is niet 
   krasbestendig.  
• Vermijdt het stoten van zware, harde voorwerpen tegen de rand of het oppervlak 
  
Periodiek onderhoud 
Product : lacobell 
Eigenschappen : universeel pH-waarde neutraal middel, geschikt voor toepassing op glas 
   schoon, bij voorkeur onthard of gedemineraliseerd water 
Dosering : vochtige (geen natte) reiniging, bijvoorbeeld 100 - 200 ml. per 5 liter water 
Methode : Oplossing aanbrengen met een een schone, goed uitgeknepen, niet schurende  
   spons, afnemen met een siliconenvrije ruitentrekker. Eventueel nadrogen met  
   een interieurdoek of synthetische zeem. 
 
 



Niet te gebruiken: 
▫ reinigings- of behandelingsproducten die siliconen of schurende deeltjes bevatten 

▫ reinigings- of behandelingsproducten voor andere materialen dan glas 
▫ chemische producten (bleekwater, soda, waspoeder e.d.) 

▫ schurende gereedschappen (schuurspons, schuurdoek, staalwol, scheermesjes e.d.) 
 
 
Glas is een bijzonder product en hoewel Verwol het productieproces de afgelopen 30 jaar steeds  
meer heeft verfijnd en geoptimaliseerd (o.a. een eigen glas wasstraat), dient u rekening te houden 
met het volgende: 
 

▫ het gebruik van spiritus kan een blauwzweem veroorzaken 
▫ het gebruik van overvloedig water kan leiden tot condensvorming en aanslag (blauwzweem) 

▫ indien gehard glas is toegepast kan deze van nature een olieachtige glans hebben 
 
Rubberen vloerbedekking  
 

Dagelijks onderhoud  
Rubber vloer stof wissen 
Vlekken eventueel verwijderen met R1000 van Dr. Schutz. 
 

wekelijks onderhoud  
stofwissen of stofzuigen. 
Indien nodig klamvochtig moppen met R1000. 
Gebruik geen agressieve oplosmiddelen /reinigingsmiddelen.  
 
 


