
“Van welke stijl je ook houdt, bij ons vind je wat bij je past”

Ongelakte meubelen
Als je de natuurlijke uitstraling van je houten meubel wilt behouden 
en toch wilt beschermen tegen kringen en vlekken, dan adviseren 
wij Skylt original. Skylt is een uniek product dat een nagenoeg 
onzichtbare, ultramatte laag vormt, die aan de ondergrond een 
fraaie natuurlijke uitstraling geeft (als onbehandeld) en tegelijkertijd 
optimaal beschermt tegen slijtage en vlekken. Skylt is 
reukarm, eenvoudig te verwerken, strak vloeiend en niet 
vergelend. De droge laag is elastisch, taai en slagvast. 
Met Skylt behandelde oppervlakken kunnen 
eenvoudig worden gereinigd.

Het aanbrengen van Skylt orginal
Eerst dien je de tafel te schuren met korrel 200 
en korrel 80. Nadat je de tafel hebt geschuurd en 
stofvrij hebt gemaakt, kun je Skylt aanbrengen. 

Gelakte meubelen
Meubels met een laklaag zijn beschermt tegen de meeste 
oneffenheden. De kans op kringen en vlekken is namelijk zeer 
gering. Lak sluit namelijk de open structuur van hout af voor vuil en 
invloeden van buitenaf. Om gelakte meubelen mooi te houden, raden 
wij aan ze regelmatig af te stoffen en schoon te maken met een zachte, 
licht vochtige doek. Wanneer je vloeistoffen 
(koffie, limonade, rode wijn e.d.) morst, kan je 
dit het beste direct met een licht vochtige 
doek afnemen. Gebruik bij gelakte 
meubelen nooit schuurpapier, staalwol 
of bijtende producten. Deze zullen de 
laklaag namelijk aantasten. Vloeibare 
zepen kunnen een vetlaagje op de laklaag 
achterlaten, waardoor er strepen ontstaan. 

Houten meubels vragen om een goed onderhoud. Alleen als je je 

houten meubels behandelt op de juiste manier of met het juiste 

onderhoudsmiddel blijft je houten tafel en houten kast langer mooi. 

HOE ONDERHOUD JE JE 
HOUTEN MEUBELS?

Koffie of thee?
Als je een hete kop thee op tafel op je gelakte tafel zet, kan er 

een  witte, doffe plek ontstaan. Gebruik daarom bij het neerzetten 
van hete dingen altijd onderzetters.  Als je toch die lelijke, vervelende 
witte, doffe plek in de lak hebt, raden wij aan om dit op te lossen met 
een theedoek en een strijkijzer. Als het strijkijzer op temperatuur is, 
leg je de theedoek op de witte doffe plek. Ga dan met het strijkijzer 
over de theedoek heen. Tussendoor kijk je of de witte waas weg gaat. 
Omdat je de lak weer verhit met het strijkijzer, strijk je als het ware de 
witte doffe plek uit de tafel. 

Krasjes op je meubel
Ontstaan er ondanks de beschermende laklaag toch krasjes op je 
meubel, dan kun je je meubel behandelen met meubelolie. Gebruik 
meubelolie ongeveer drie keer per jaar. Zo houd je je meubel lekker 
fris en heb je er extra lang plezier van.

Dit doe je met een blokkwast. Je mengt de verharder en de Skylt 
samen in een emmer of bakje en roert ze goed door elkaar. Vervolgens 
smeer je de Skylt éénmaal onder en éénmaal boven op het blad. Als 
je na de eerste keer smeren het blad stroef vindt, schuur je het blad 
nogmaals licht. Doe dit, na ongeveer twee uur, als het blad droog is. 

Nadat je de tafel weer stofvrij hebt gemaakt, smeer je het 
bovenblad nogmaals in met de Skylt. Laat de Skylt nu een 

dag uitharden. Daarna kun je zorgeloos gebruik maken 
van je meubel. Als je je tafel op kleur wilt brengen 

met een beits olie van Monocoat, dan kun je de 
tafel eerst in de gewenste kleur zetten met onze 
Monocoat pakketten. Vervolgens behandel je de 
tafel  met de Skylt original behandeling, zoals 
hierboven vermeld. Daarna kun je zorgeloos 
gebruik maken van je tafel met kleurtje.

*Vind zelf de beste prijs voor dit product op internet.

Kijk voor meer onderhoudtips op: www.meubelonderhoud.nl


