WEHKAMP
ONDERHOUDSINSTRUCTIE TUINMEUBELEN
Als hout goed behandeld en verzorgd wordt, kan het bestand zijn tegen blootstelling aan regen, ijzel,
sneeuw en zonlicht. Sommige soorten tuinmeubilair vereisen meer zorg dan anderen. Eucalyptus,
acacia en teakhouten meubelen worden vaak gekozen vanwege hun duurzaamheid en het gemak
van onderhoud. Teak en eucalyptus houten meubels hebben een natuurlijke weerstand tegen rotten
en insecten, terwijl acacia natuurlijke chemische stoffen bevat in het hart van het hout dat ze taai en
duurzaam maakt.
Hoe houd je de tuinmeubelen mooi?
Om de originele kleur en de staat van de tuinmeubelen zoveel mogelijk te behouden, adviseert
Wehkamp:
1. Bescherm tegen onnodige blootstelling aan vocht, zware regen, sneeuw of kou.
2. Behandel geoliede tuinmeubelen minimaal één keer per jaar Hoe vaker je behandelt hoe meer
bescherming en minder kleurverandering.
Behandeling geoliede tuinmeubels
Dit gebeurt middels het opbrengen van een speciale hout- beschermende olie. Het opbrengen van
deze olie kan het beste worden gedaan bij warm, droog weer. Bij warmer weer staan de vezels van
het hout meer open waardoor de olie beter in het hout trekt. Plan dus het schoonmaken en
behandelen van de tuinmeubelen in de late lente of de zomer. Volg verder deze
algemene instructies en tips:
1. Verwijder al het vuil en stof door de tuinmeubelen te wassen met een milde natuurlijke zeep of
soda;
2. Om vlekken die niet verdwijnen tijdens het schoonmaken toch te verwijderen, wordt geadviseerd
om deze vlekken licht op te schuren met een schuurpapier met korrel 320 (gebruik beslist geen
staalwol);
3. Breng een dunne laag olie op het hout aan en wrijf het met een schone, droge doek uit. Breng niet
aan op de verbindingen en het ijzer, deze kunnen behandeld zijn met zuurvrije olie;
4. Laat de olie 24 uur inwerken;
5. Wrijf het met een schone, droge doek na;
6. Voor extra bescherming stap 3 tot en met 5 herhalen.
Overige tips: bescherm!
1. Berg de tuinmeubelen ‘s winters bij voorkeur op in een koele, droge plaats zoals een
onverwarmde garage. Indien je de tuinmeubelen opslaat in een verwarmde ruimte zal het hout gaan
‘werken’, waardoor sommige verbindingen los kunnen raken.
2. Bedek de tuinmeubelen, maar gebruik goed 'ademende' hoezen. Slecht ademende hoezen kunnen
averechts werken omdat ze schimmelvorming kunnen bevorderen.
3. Haal de tuinmeubelen in het voorjaar ongeveer twee weken voor gebruik uit de winterstalling en
laat ze acclimatiseren aan de nieuwe luchtvochtigheid.
4. Draai na twee weken voorzichtig alle schroeven en bouten aan.
5. Voorkom direct contact tussen de tafel- en/of stoelpoten en de grond. Gebruik hiervoor
beschermers.
* Voor het behoud van de tuinmeubelen doe je er verstandig aan om de tuinmeubelen in de winter te
voorzien van een ‘extra’ behandeling.*
Let wel, hout is een natuur product en enig kleurverloop
in de loop der jaren is derhalve onvermijdelijk. Hoe goed u het ook behandelt. Hout 'leeft' en dat is
ook de charme.

