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Als stof en vuil lang blijven liggen, trekken ze niet alleen insecten en schimmel aan, 

maar zijn ze ook moeilijker te verwijderen en veroorzaken ze schade. Tijdig schoon

maken is dan ook van groot belang, zeker als de omgeving vochtig is.

wat doen?  
Geboend of gevernist houtwerk reinigt u best enkel droog. Dat betekent: goed 

 afstoffen en stofzuigen. 

Ga steeds te werk van boven naar beneden. Ontstof ook moeilijk bereikbare delen, 

binnenkanten en ventilatieopeningen. Werk gecontroleerd, op ooghoogte. Ga voor

zichtig om met (trap)ladders en zorg steeds voor een stabiele en comfortabele positie. 

Gebruik een propere nietgeïmpregneerde stofdoek 1, microvezeldoek en/of syntheti

sche plumeau. Gesculpteerde onderdelen stoft u best af met een zachte (halvemaan)

borstel of een schilderskwast en borstel in de richting van de stofzuigermond 2. Span 

een gaasje over de stofzuigermond om te voorkomen dat losse stukjes worden mee

gezogen. 

Houd borstels, plumeaus en doeken proper door ze regelmatig te stofzuigen of uit te 

wassen. Vervang ze ook regelmatig. 

wat nodig?  
— nietgeïmpregneerde stofdoek of microvezeldoek
— synthetische plumeau 3 
— zachte (halvemaan)borstel of schilderskwast 3

— stofzuiger met regelbare zuigkracht
— gaasje om over de stofzuigermond te spannen
— stabiele trapladder

wanneer / hoe vaak?  
Twee keer per jaar, liefst eenmaal vlak voor de lente en eenmaal op het einde van de 

zomer zodat tegelijkertijd gecontroleerd kan worden of er vers boormeel ligt van hout

borende insecten.  

welke elementen?  
Geboend of gevernist houten meubilair. 

wat vermijden?  
reinigen met water  
Onderhoud met water beschadigt boenwaslagen en maakt vlekken op het hout. Ook 

vernislagen, zeker oudere, lopen sneller schade op door schoonmaken met water.

2 Afstoffen met kwast en stofzuiger

1 Afstoffen met propere doek

3 Plumeau en zachte borstels

Houten meubilair droog reinigen

meubilair
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Krasjes maken of stukjes lostrekken met plumeau  
Een plumeau met echte veren kan krasjes maken op het hout; gebruik die daarom niet. 

Wees ook voorzichtig met een synthetische plumeau; zorg dat u geen stukjes hout 

lostrekt. 
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