Gebruiksaanwijzing: Impregnatie Wood Protect Plus.
De badkamermeubelen die wij u aanbieden zijn vervaardigd uit onbehandeld teakhout. Ondanks het feit dat
teakhout een vette houtsoort is raden wij u aan het badmeubel extra te beschermen tegen vocht en vuil.
U kunt het hout behandelen met impregnatie, olie, lak of andere producten. De impregnatie (Wood Protect
Plus van Vossen Laboratories) verkopen we zelf en behoudt de oorspronkelijke kleur en structuur van het hout.
Andere producten zijn verkrijgbaar bij de bouwmarkt.
Voorbereiding.
Zorg er allereerst voor dat u de impregnatie alleen in een goed geventileerde ruimte gebruikt en dek de
ondergrond goed af met bijvoorbeeld oude kranten of een zeil. Plaats het meubel op het afgedekte gebied
zodat er geen impregnatie op de ondergrond kan nevelen. Verder is het ook belangrijk dat onderdelen die niet
van hout zijn, zoals wastafels of onderdelen van terrazzo/metaal, afgedekt of verwijderd worden (let op, het
gebruik van afplaktape op terrazzo kan voor vlekken zorgen).
Voordat u het meubel impregneert is het belangrijk dat u het meubel met een vochtige doek afneemt om stof
en vuil te verwijderen. Laat het meubel, voordat u gaat impregneren, goed drogen.
Impregneren.
Giet de inhoud van het blikje Impregnatie Wood Protect Plus in een plantenspuit, draai de kop van de
plantenspuit zo, dat bij het aanbrengen een fijne nevel van vloeistof ontstaat.
Breng de impregnatie mooi en egaal aan totdat het meubel volledig nat is en het oppervlak volledig spiegelend
is (de binnenkant van een afgesloten kastje is niet perse nodig). Laat de impregnatie 10 min intrekken en boen
het daarna lichtjes uit met een droge doek zodat er geen druppels op het hout blijven staan. Laat het geheel
drogen tot de natte plekken niet meer spiegelend zijn. U kunt de bovenstaan de stappen enkele malen
herhalen, hierbij zijn plekken die direct met water in aanraking kunnen komen het meest belangrijk. Deze
plekken (bijvoorbeeld het blad van het meubel) mogen eventueel 2 tot 3 keer behandeld worden. Laat de
impregnatie goed in trekken tot het meubel zijn oorspronkelijke kleur terug heeft. De droogtijd kan variëren,
dit is afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid.
Na het verwijderen van eventueel afdekmateriaal en- of het terugplaatsen van terrazzo of metalen onderdelen
is het meubel gereed voor gebruik.
De bovenstaande behandelingen hoeven maar eenmalig uitgevoerd te worden. Het is wel aan te raden om
plekken die vaak aangeraakt worden of waarop, bijvoorbeeld, vaak een glas geplaatst wordt, 2x per jaar
opnieuw te behandelen.
Dit kunt u het beste doen door het blad volledig te behandelen met een doek gedrenkt in impregnatie. De
plekken die niet goed beschermd zijn nemen de impregnatie op en worden donkerder. Na het uitharden van
de impregnatie is het meubel weer voldoende beschermd.
Gebruik van het meubel.
Omdat het meubel uit massief teakhout vervaardigd is, is het niet zo onderhoudsvrij als een oppervlak van
bijvoorbeeld keramiek of kunststof. Het is daardoor aan te raden om het meubel na gebruik met een droge
doek af te nemen. Dit geldt vooral voor de oppervlakken waarop bijvoorbeeld spatwater terecht is gekomen.
Tot slot wensen we u veel jaren plezier toe met uw aankoop.

