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Onderhoudsadvies Occony 
 
Voor het optimale behoud van uw meubel en ter bevordering van de levensduur dienen 
onderstaande schoonmaakadviezen in acht te worden genomen. Indien er twijfels zijn over de 
gewenste reinigingsmethode dient afnemer zich te richten tot Occony. Occony is nimmer 
verantwoordelijk voor schade ontstaan door onjuiste reiniging. 
 

1. Natuurlijke materialen 
 
Afnemer is er zich van bewust dat de producten zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen. 
Producten mogen enkel worden gereinigd met PH-neutrale middelen en nimmer worden 
gereinigd met zure, bijtende of alkalische middelen.  
 
 

2. Intreding reinigingsmiddelen 
 
Om indringing van water en andere geschikte reinigingsmiddelen in de natuurlijke 
materialen te voorkomen dienen deze direct na het reinigen van het oppervlakte te worden 
verwijderd met een droge doek. 

 
3. Onderhouden van een laminaat afwerking (HPL) 

 
Laminaat en Nano laminaat oppervlaktes kunnen het beste schoon gehouden worden met 
warm water en een niet-krassend schoonmaakmiddel. Na reiniging de zeepresten goed 
verwijderen en nawrijven met een droge doek om strepen te voorkomen.  
 
Bij hardnekkige vlekken het schoonmaakmiddel langere tijd in laten werken. In geen geval 
mogen schuursponsjes of agressieve schuurmiddelen gebruikt worden op laminaat. 
Langdurig contact met agressieve schoonmaakmiddelen kan blijvende vlekken veroorzaken. 
Bij morsen of spatten met deze producten, onmiddellijk afnemen met een natte doek.  
 
 

4. Onderhouden van een fineer afwerking 
 
Fineer is een natuurproduct. Het geeft een warme en natuurlijke uitstraling aan uw tafel of 
kast. Fineer heeft dus ook alle eigenschappen van hout. Afhankelijk van de houtsoort is de 
toplaag harder of zachter. Ook binnen dezelfde houtsoort kan een diversiteit van tekening 
en kleur aanwezig zijn.  
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Na verloop van tijd kan een fineer toplaag er gebruikt uit gaan zien. Zonlicht zal de kleur 
van het fineer veranderen. Gebruik van het meubel zorgt er voor dat er kleine krasjes 
ontstaan. Fineer is gevoelig voor hitte, wees dus voorzichtig met bijvoorbeeld hete 
vloeistoffen en gebruik daarom altijd een onderzetter bij een kop thee of koffie. 
  
Vette vlekken met vochtige doek met onverdund afwasmiddel behandelen. Daarna met 
vochtige doek met schoon water nabehandelen en droogwrijven. Meubelboenwassen 
worden afgeraden, omdat deze een opeenstapeling van was en siliconen veroorzaken. 
Het bijwerken van beschadigingen wordt dan onmogelijk. In geen geval mogen 
ammoniak, schuursponsjes of agressieve schuurmiddelen gebruikt worden. 

 
 

5. Onderhouden van gelakte delen 
 
Gelakte meubels zijn gemakkelijk in onderhoud, geven een strak karakter. Een laklaag is 
duurzaam maar niet krasvast. Een gelakt tafelblad zal door gebruik een "geleefd" uiterlijk 
krijgen door minuscule krasjes. Dit hoort bij de keuze van een gelakt tafelblad. 
 
Vette vlekken met vochtige doek met onverdund afwasmiddel behandelen. Daarna met 
vochtige doek met schoon water nabehandelen en droogwrijven. Meubelboenwassen 
worden afgeraden, omdat deze een opeenstapeling van was en siliconen veroorzaken. 
Het bijwerken van beschadigingen wordt dan onmogelijk. In geen geval mogen 
ammoniak, schuursponsjes of agressieve schuurmiddelen gebruikt worden. 
 
 

6. Onderhouden van geoliede delen 
 
Onderdelen van eikenhout of eikenfineer krijgen in bepaalde gevallen een behandeling 
met een (gekleurde) olie. Hiermee kunnen verschillende uitstralingen bereikt worden, terwijl 
de structuur van het eiken basismateriaal zichtbaar blijft. De door Occony gebruikte olie 
gaat een moleculaire verbinding aan met het basismateriaal waardoor er sprake is van een 
zeer goede duurzaam- en slijtvastheid. 

Dagelijks schoonmaken met water en zeep is niet mogelijk. Wij adviseren om maximaal 
eens per maand met water en RMC Soap (Rubio monocoat) schoon te maken en op de 
overige dagen droge reiniging (Swiffer, microvezeldoek, e.d.). Gebruik zo weinig mogelijk 
water. Laat zeker geen water stilstaan op het oppervlak.  Zorg voor voldoende ventilatie 
tijdens het drogen.  Het is niet mogelijk om machinaal met water schoon te maken. Dan 
gaat er teveel water over het oppervlakte heen.  


