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Onderhoudsbeschrijving: Houten badkamermeubel 

De teak badkamermeubels die we aanbieden zijn vervaardigd uit onbehandeld teakhout. Ondanks 

het feit dat teakhout een vette houtsoort is en daarom uitermate geschikt is voor het gebruik in een 

badkamer, raden wij u aan het houten badkamermeubel extra te beschermen tegen vocht en vuil. 

U kunt het hout behandelen met lak, impregneer, hardwax of andere producten. Zelf bevelen we u 

Rigostep Skylt Original aan als beste behandelmethode. Rigostep Skylt Original is een 2-componenten 

lak en en geweldig product om uw houten badkamermeubel mee te behandelen. Het product biedt 

uitstekende bescherming zonder de natuurlijke kleur, structuur en matheid van het meubel aan te 

tasten. We bieden de Rigostep Skylt onzichbare lak ook aan als behandelpakket zodat u meteen de 

juiste materialen in huis hebt om direct aan de slag te gaan. 

Voorbereiding 

We raden aan uw teakhouten badkamermeubel voor het lakken eerst te ontvetten met water met 

een scheutje St. Marc (dit is een natuurlijke ontvetter) en daarna heel licht op de schuren met 

staalwol 00 of eventueel een schuurpapier (korrel P400). Het is de bedoeling dat het hout maar heel 

lichtjes wordt geraakt zodat de lak zich goed aan het oppervlak kan hechten. Let op, schuur altijd met 

de richting van de houtnerf mee. Na het schuren dient het oppervlak stof- en vetvrij gemaakt te 

worden. Dit kan met een stofzuiger en daarna ook weer met water met een scheutje St. Marc. Laat 

het meubel vervolgens goed drogen. 

Zorg ervoor dat u de ondergrond waarop u het meubel gaat lakken goed afdekt met bijvoorbeeld 

oude kranten of plastic. Verder is het belangrijk dat u de onderdelen die u niet van de lak wilt 

voorzien afgedekt, afgeplakt of verwijderd let op, het gebruik van afplaktape op terrazzo of 

natuursteen kan voor vlekken zorgen. Vanzelfsprekend kan het meubel het beste afgelakt worden 

voordat het meubel geïnstalleerd wordt en dus nog niet is voorzien wastafels en kranen. Deuren en 

laden kunnen gedemonteerd worden zodat deze onderdelen goed behandeld kunnen worden. De 

binnenzijde van het badkamermeubel hoeft niet per se te worden gelakt, al is het wel aan te raden 

om laden, de legplanken en de zichtbare randen rondom van lak te voorzien. 

Lakken 

Voor het lakken van het meubel kunt u het beste de onderstaande benodigdheden gebruiken:  

- Grote maatbeker voor het afmeten van component A  

- Gebruik het bijgeleverde kleine maatbekertje voor het afmeten van component B  

- Verfbakje  

- Roller houder met lakroller voor lak op waterbasis.  

- Schilderskwast voor hoeken  

- Roerhoutje 
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Component A goed schudden en de gewenste hoeveelheid overgieten in de maatbeker. Voeg daarna 

al roerend component B toe in de verhouding 1:15 (rekenvoorbeeld 250 ml component A en 15 ml 

component B). Meng het geheel goed en doe dit na 10 minuten nogmaals. De aangemaakte lak dient 

binnen 2 tot 3 uur te worden verwerkt. Breng de lak ruim en egaal aan met de lakroller. Voor 

moeilijke hoeken kunt u het beste een schilderskwast gebruiken waarna de lak uitgerold kan worden 

met de lakroller. Breng, met het in acht nemen van een droogtijd van ± 2-3 uur, 4 lagen lak aan op 

het eventuele bovenblad van het meubel. Voor de buitenzijde, legplanken, laden en randen aan de 

binnenzijde van het meubel volstaan 3 lagen lak. Tussen het aanbrengen van de lagen hoeft er niet 

geschuurd te worden. De binnenwanden hoeven niet perse te worden behandeld. Na 12-16 uur 

kunnen de onderdelen weer geïnstalleerd worden en mag het meubel licht worden belast. 

Gebruik van het meubel 

Het is 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. Voor het reinigen van het 

meubel kunnen bij voorkeur natuurlijke schoonmaakmiddelen gebruikt worden. Gebruik nooit 

bijtende stoffen zoals chloor, antikalkmiddelen of zuurhoudende middelen om het badmeubel te 

reinigen. 

Als u nog vragen heeft betreft het behandelen van uw badmeubel, neem dan contact met ons op. Bel 

hiervoor naar 0493-741011 of stuur een mail info@badkamerexclusief.nl. 

 


