
 

Hout onderhoud kit 

INSTRUCTIES  

 

Handige onderhoudskit ontworpen voor het reinigen en onderhouden van houten meubels. 

 500 ml Houtreiniger  

 200 ml bijenwas Polish  

 Pluisvrije reinigingsdoek 

 

 

INSTRUCTIES 

Voordat u de bijenwas Polish gebruikt, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het hout 

grondig is gereinigd met de Wood Cleaner: 

HET HOUT SCHOONMAKEN 

1. Schud de fles goed, dit is vooral belangrijk wanneer het product voor het eerst wordt 

gebruikt of als het enige tijd niet is gebruikt. 

2. Verdeel de Wood Cleaner op een katoenen doek en wrijf het in een cirkelvormige 

beweging in het hout. 

3. Het vuil wordt door de doek geabsorbeerd, mocht er te veel vuil op de doek komen, neem 

dan een nieuwe doek om verspreiding van het vuil te voorkomen en door te gaan met 

reinigen. Bij het reinigen van onafgewerkt hout kan extra druk worden uitgeoefend omdat het 

hout het vuil heeft opgenomen en meer moet worden gereinigd. 

4. Als het vuil bijzonder hardnekkig of diepgeworteld is, kunt u de reiniger rechtstreeks op het 

houtoppervlak aanbrengen en een schuursponsje gebruiken. Door deze reinigingsactie 

verandert de cleaner in een schuim, dat vervolgens het vuil zal absorberen. Veeg dit weg met 

een schone katoenen doek om een mooi schoon oppervlak te onthullen. 

5. Nadat uw meubels zijn gereinigd, moet de bijenwas Polish worden aangebracht. 

 

 

BIJENWAS POLIJST TOEPASSEN 

1.Zorg ervoor dat het oppervlak schoon en stofvrij is. 

2.Breng de bijenwas op een droge doek aan en wrijf in de houten ondergrond in de richting 

van het reliëf. 

 



 

3.Laat 3-4 minuten inwerken en poets met een schone doek om de glans te herstellen. 

4.Extra lagen kunnen worden aangebracht voor extra bescherming of bij het aanbrengen op 

kaal hout. 

 

250 ml bijenwas heeft een oppervlakte van ca. 3m²! 

De meegeleverde 500 ml Wood Cleaner moet voldoende zijn om het houten meubilair in uw 

gemiddelde woning meerdere keren schoon te maken. 

Het exacte volume van het gebruikte reinigingsmiddel zal aanzienlijk variëren, afhankelijk van 

de afwerking, leeftijd en houtsoort, evenals de hoeveelheid vuil die zich heeft opgehoopt. 

Als het op een koele, droge plaats worden bewaard, met de deksels stevig vastgemaakt, 

gaan alle producten in deze kit jaren mee zonder op te drogen of af te gaan. 

 

 

 

 

 

Mocht u nog eventuele vragen of twijfels hebben over een van onze product(en) of 

handleiding(en), neem dan even contact op met de klantenservice. 
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