Gebruiksvoorschrift en
onderhoudsadvies
FRONT KARAKTER
Wij adviseren onderstaand gebruiksvoorschrift en onderhoudsadvies goed door te
lezen en op te volgen.

Onderhoudsadvies
•

•
•
•
•
•

De oppervlakken van het houten front zijn meervoudig verzegeld met een
hoogwaardige lak. Voor de reiniging is het daarom voldoende om ze met
een licht vochtige doek in de richting van de houtnerf af te nemen, zodat
eventuele vuildeeltjes uit de poriën worden verwijderd. Vetspatten of andere
verontreinigingen mogen niet indrogen en dienen direct verwijderd te worden.
Gebruik indien nodig gangbare milde schoonmaakmiddelen of neutrale zeep
zonder schurende bestanddelen.
Wrijf vochtig na met schoon water om de resten van het schoonmaakmiddelen te
verwijderen.
Droog na met een schone absorberende doek.
Laat het oppervlak niet nat, dit kan blijvende schade veroorzaken.
Let op! Schoonmaakmiddelen eerst op een onopvallende plaats testen.

Gebruiksvoorschriften
Let bij het dagelijkse gebruik op het volgende:
•
Hout is een levend materiaal. Als gevolg van verschillende
luchtvochtigheidsgraden zet het uit of krimpt het. Hout dient niet te worden
blootgesteld aan extreem vochtige of droge lucht. Ideaal voor het in de keuken
verwerkte materiaal is een luchtvochtigheid van 45 tot 70%.
•
Als (levend)product komt hout in beweging telkens als het blootgesteld wordt aan
extreem vochtige of droge lucht.
•
Schakel daarom bij het koken altijd uw afzuigkap in en zorg voor voldoende frisse
lucht.
•
Een massief houten front of een fineer front is een natuurproduct. Ongeacht de
behandeling (behalve bij een dekkende kleur) zullen de fronten beïnvloed worden
door het daglicht (UV-straling) en afhankelijk van de plaatsing zullen deze in de
loop der tijd van kleur veranderen.
•
Gemorste vloeistoffen moeten steeds direct verwijderd worden omdat een
langere inwerktijd van bepaalde substanties.
•
Veeg vooral bij uitsnijdingen en verbindingen vloeistoffen snel op.
•
Gebruik geen polijstmiddel, wasmiddel of bleekmiddelen.
•
Gebruik geen reinigingsmiddelen met sterke zuren, sterke chemische stoffen of
oplosmiddelen (bijv. alcohol, ammoniak).
•
Eventueel aanwezig vuil zoals zand- of stofkorrels, kan tot krassen in het front
leiden.
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Garantie
Dit product is met de grootst mogelijke zorg en aandacht voor kwaliteit gemaakt
en op mogelijke gebreken gecontroleerd. Kijk in de garantiebepalingen voor de
garantievoorwaarden van dit product. In de fineerlagen kunnen open noesten
(gaten) en scheuren (spinten) zitten ontstaan in het productieproces. Enkel wanneer
de hierbovengenoemde “open noesten” groter zijn dan 25mm en/of niet gelakt of
gebeitst zijn, heeft de klant recht op reclamatie en zullen wij het onderdeel vervangen.
Er is geen reclamatie mogelijk op kleur- of structuurverschillen.

Niet onder garantie vallen
•

Gebreken ten gevolge van verkeerde of onzorgvuldige montage, gebruik van
verkeerde montagematerialen indien u zelf de montage heeft verzorgd. Zie
hiervoor ook het montagevoorschrift.

•
•

Gebruiksschade o.a. veroorzaakt door mechanische of thermische belasting.
Gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, verwaarlozing, onjuist of
onoordeelkundig gebruik of behandeling.

