
EIKEN BEHANDELING 

Onze eiken producten leveren wij in twee verschillende behandelwijzen: 

 Hardwax van OSMO te bestellen via www.osmonederland.nl  

 Skylt: Ultramatte 2K Lak van Rigostep te bestellen via www.rigostepspecialist.nl  

Indien u een onbehandeld product heeft besteld, raden wij bovenstaande producten aan.  Wij raden 

aan om uw product spoedig te behandelen na ontvangst, om de werking van het hout zoveel 

mogelijk tegen te gaan. Daarnaast raden wij aan om uw product aan beiden kanten te behandelen 

om kromtrekken zoveel mogelijk te voorkomen.  

Standaard aanbevelingen: 

 Hout is een levend materiaal: het zet uit en krimpt onder invloed van de luchtvochtigheid, 

het zogenaamde ‘werken’ van het hout. Belangrijk is daarom de luchtvochtigheidsgraad in de 

woning onder ideale omstandigheden tussen de 40% en 60% te houden. Bij een hogere of 

lagere luchtvochtigheid zullen de meubelen gaan scheuren. Met name in de wintermaanden 

kan de luchtvochtigheid sterk dalen als gevolg van het verwarmen van uw woning. Probeer 

de luchtvochtigheid daarom altijd op peil te houden d.m.v. bijvoorbeeld waterreservoirs aan 

de CV radiatoren te hangen. 

 Het is normaal dat door het werken van het hout, lichtgekleurde randen aan de zijpanelen en 

bovenbladen zichtbaar worden. Dit is een direct gevolg van de constructie van de meubelen, 

en kan niet vermeden worden. 

 Om onnodige grote druk op de verbindingen te voorkomen, raden wij u aan de meubelen 

vlak te plaatsen. 

 De meubelen kunt u het beste ‘niet’ bij een directe warmtebron of in direct zonlicht 

geplaatst worden. De kans op kleurverschil is dan aanwezig. 

 Wij raden u aan de meubelen niet in de directe omgeving van een airconditioningunit te 

plaatsen. 

 Wanneer u de meubelen wilt verplaatsen, kunt u ze het beste optillen. Verslepen van de 

meubelen kan schade aan uw vloer en meubels veroorzaken. 

 Gebruik ten aller tijden onderzetters, zeker bij warme producten (Thee, pannen etc.) 

Verwarmde producten op uw behandelde blad, zorgen er voor dat de bovenste laag oplost 

en verkleurd, wat resulteert in bijvoorbeeld witte kringen. 

 Indien er vloeistof gemorst wordt, dient u dit zo snel mogelijk af te nemen met een droge 

doek of tissue totdat het oppervlak droog is.  

 Wij raden u aan om eventuele decoratie vooral het eerst jaar regelmatig te verschuiven om 

plaatselijke verkleuring te voorkomen. 

 Bij het schrijven op de tafel kan het beste een onderlegger gebruikt worden om de 

oppervlakte tegen indrukken te beschermen. 

 Om eventuele beschadigingen aan vloeren te voorkomen, raden wij u aan de onderzijde van 

uw tafelpoten/frames te voorzien van vilt of kunststof dopjes.  

 Het kan voorkomen dat de karakteristieke geur van het hout nog enige tijd op te merken is. 

Doorgaans is deze geur na één à twee weken verdwenen. Door extra te ventileren is dit 

proces te versnellen.  

http://www.osmonederland.nl/
http://www.rigostepspecialist.nl/


 Volledigheidshalve delen wij u mede dat onze producten enkel geschikt zijn voor inpandig 

gebruik. De meubelen zijn niet geschikt voor buiten gebruik. 

 

Extra onderhoudsadvies van een product wat behandeld is met Osmo wax: 

 Het behandelde product moet de eerste 14 dagen voldoende uitharden en “wennen” aan de 

temperatuur in uw huis.  In de eerste 14 dagen raden wij aan om een tafelkleed te gebruiken, 

welke u na gebruik van de tafel weer opbergt.  En geen producten op dezelfde plaats laten 

staan zonder te verschuiven (vazen etc.) 

 Blad 1x in de week onderhouden met Wischfix van Osmo t.w.v. €19,61. Verkrijgbaar via de 

volgende link: 

http://www.osmonederland.nl/onderhoud/wisch-fix.html  

 Blad bij “kale” plekken of hardnekkige vlekken behandelen met vloeibare onderhoudswas 

van Osmo t.w.v. €17,45. Verkrijgbaar via de volgende link: 

http://www.osmonederland.nl/onderhoud/vloeibare-onderhoudswas.html 

 Vermijd schoonmaakmiddelen met citroen (zoals bijvoorbeeld CIF). Deze middelen bijten uit 

in uw blad en zullen er voor zorgen dat de bovenste wax laag sneller beschadigd.  

Extra onderhoudsadvies van een product wat behandeld is met Skylt: 

 Het is van groot belang dat het behandelde oppervlak gedurende 14 dagen niet wordt 

afgedekt en niet met water in aanraking komt in verband met het uitharden van de lak.  

 Kleine krasjes en beschadigingen horen bij de uitstraling van Rigostep Skylt.  

 

Bedankt voor uw aankoop! Wij wensen u jarenlang woonplezier toe van uw nieuwe meubels.  

Wij zouden het erg leuk vinden als u een foto van het eindresultaat met ons deelt.  

 

Groet, Team Boomstam-tafels.com 
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