
GARANTIE
Voor onze Tables by TIM meubelen geldt een standaard 
garantietermijn van 1 jaar. Wij geven garantie op de 
tafelpoten, de constructie tussen de tafel en de tafelpoten, 
de verlijming van de toplaag en het multiplex. Bij normaal 
gebruik zal je vele jaren plezier hebben van je tafel.
 
Door de egale kleur van de toplaag, willen wij je erop 
wijzen dat een kras snel zichtbaar is. De krassen kun je 
(deels) herstellen met de tips die wij geven bij onderhoud. 
Wij geven geen garantie op krassen in de toplaag. 

Nobelweg 2
5482 NN Schijndel

T: + 31 (0) 73 220 22 98

info@tablesbytim.nl 
www.tablesbytim.nl

BERKEN 
MULTIPLEX
De rand van de tafel is van een transparante 
lak voorzien. Schoonmaken met water en een 
neutraal/mild reinigingsmiddel is voldoende.

STALEN 
TAFELPOTEN
De tafelpoten kunnen eenvoudig 
schoongemaakt worden met een zachte doek 
en een neutraal reinigingsmiddel. Gebruik 
geen schurende doek, want daardoor kunnen 
krassen ontstaan op het staal.

Demontage tafelpoten
De tafelpoten kun je op 2 posities monteren. 
Wil je de positie van de tafelpoten wijzigen? 
Gebruik dan inbussleutel 4, draai de bouten 
los en verplaats de tafelpoten 25 cm verder 
naar binnen of naar buiten.

Vilt
Ter bescherming van de vloer worden viltjes 
meegeleverd voor de tafelpoten.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES
VOOR HET VERWIJDEREN VAN 
OPPERVLAKKIGE KRASJES 
MAGISCHE SPONS

Op de dag van levering is jouw Table by TIM 
nog piepjong en in perfecte staat. Dat wil je 
natuurlijk zo houden!

We helpen je graag om zijn pure schoonheid te 
behouden en daarvoor hebben we wat tips en 
aandachtspunten uitgewerkt. Bekijk ze goed en 
doe er je voordeel mee, dan kan jouw tafel er 
nog jaren tegenaan!
 

ONDERHOUDS-
INSTRUCTIE 
ARPA FENIX



TIPS

NUTTIGE TIPS 
VOOR REINIGING

Voor de beste resultaten bij het reinigen van FENIX is het 
belangrijk om de volgende aanbevelingen te onthouden;

hoewel het zeer resistent is, moet het oppervlak van FENIX 
nooit worden behandeld met producten die schurende
stoffen bevatten, macro-schuursponsen of ongeschikte 
instrumenten, zoals schuurpapier of staalwol.

zuren of zeer alkalische producten moeten worden vermeden 
omdat deze het oppervlak kunnen bevlekken.

bleek of andere chloorhoudende producten moeten worden 
vermeden omdat dit het oppervlak kan schaden.
Natriumhypochloriet moet worden gebruikt bij een lagere 
concentratie dan 5% gedurende niet langer dan 5 minuten,
en vervolgens worden gespoeld met een spons of handdoek.

waterstofperoxide met een lagere concentratie dan 3% moet 
zorgvuldig worden gespoeld. Het wordt aanbevolen om
contact gedurende langer dan 10 minuten te vermijden voor 
een hogere concentratie dan 3% en het oppervlak moet 
grondig worden gespoeld met een niet-schurende spons en 
moet goed worden gedroogd.

bij het gebruik van oplosmiddelen moet de doek perfect 
schoon zijn zodat geen markeringen worden achtergelaten op
het FENIX-oppervlak. Alle vlekken kunnen in principe worden 
verwijderd door spoelen met warm water en drogen.

gebruik geen meubelpoetsmiddel of op was gebaseerde 
reinigingsmiddelen in het algemeen, omdat deze de neiging
hebben om een kleverige laag te vormen op het dichte FENIX-
oppervlak, waaraan vuil zich hecht.

gebruik geen metalen schrapers, ijzerborstels of ander 
metalen gereedschap voor het verwijderen van vlekken,
gips of andere stoffen.

Dagelijks onderhoud en 
veelvoorkomende vlekken
Net als elk ander materiaal voor interieurontwerp, 
moet een FENIX-oppervlak regelmatig worden 
gereinigd. Het heeft geen speciaal onderhoud 
nodig, alleen een vochtige doek met warm water 
of milde reinigingsmiddelen. Bijna alle normale 
huishoudelijke schoonmaakproducten of 
ontsmettingsmiddelen kunnen worden gebruikt. 
Voor de meest voorkomende vlekken is het
voldoende om het oppervlak te reinigen met 
warm water en een niet-schurende doek. Lastige 
vlekken kunnen worden verwijderd met niet-
schurende huishoudelijke schoonmaakmiddelen 
of oplosmiddelen. Als de restanten oud en 
verhard zijn, gebruikt je een magische spons of 
zachte borsteldoek om ze te verwijderen. 
Na het gebruik van oplosmiddel is het goed om te 
wassen met warm water en reinigingsmiddel. 

Spoel voor het verwijderen van het reinigingsmiddel altijd grondig 
met schoon water, bij voorkeur warm.

Hardnekkige vlekken en kleine krassen
FENIX - oppervlakken hebben de karakteristieke eigenschap 
extreem gesloten te zijn en kunnen met dagelijkse verzorging 
goed schoon worden gehouden. In geval van hardnekkige vlekken 
wordt aanbevolen om een specifiek reinigingsmiddel te gebruiken
voor het verwijderen van alle sporen van vlekken. In geval 
van zeer kleine krasjes wordt verwezen naar de tabel 
onderhoudsinstructies voor oppervlakken.

Spoelen na reiniging en onderhoud
Na het reinigen of na gebruik van de magische spons, grondig 
afspoelen met schoon en bij voorkeur warm water, om alle resten
van schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen of andere 
reinigingsmiddelen te verwijderen.

ARPA FENIX

1.        Gebruik een zachte doek of papieren handdoek, droog of bevochtigd met water.
2.        Gebruik warm water van 35-40°C met zeep of een mild huishoudelijk reinigingsmiddel en laat inwerken totdat het vuil begint los te weken.
3.        Gebruik eerst een zachte doek of droge papieren handdoek. Vervolgens warm water van tot 35-40°C met zeep of een mild huishoudelijk reinigingsmiddel en laat inwerken totdat het 
            vuil begint los te weken.
4.*      Gebruik een specifiek oplosmiddel*, gebruik vervolgens warm water van 35-40°C met zeep of een mild huishoudelijk reinigingsmiddel en laat inwerken totdat het vuil begint los te weken.
4.**    Gebruik een specifiek oplosmiddel**, gebruik vervolgens warm water van 35-40°C met zeep of een mild huishoudelijk reinigingsmiddel en laat inwerken totdat het vuil begint los te weken.
4.***  Gebruik een specifiek oplosmiddel***, gebruik vervolgens warm water van 35-40°C met zeep of een mild huishoudelijk reinigingsmiddel en laat inwerken totdat het vuil begint los te weken.
5.        Gebruik reinigingsmiddelen met azijnzuur of citroenzuur tot 10%. Spoelen met ruim warm water.
           Als u ontkalkingsmiddelen gebruikt voor huishoudelijk gebruik, moet u onmiddellijk spoelen.
6.        Veeg onmiddellijk alle restanten weg met water of geschikte oplosmiddelen voordat de vlek uithardt.
           Check de instructies of doe navraag bij de fabrikant van het product. Gebruik voor silicone geschikte oplosmiddelen.
7.        Als het is uitgehard, kunt u met een droge handdoek of een spatel van hout of zacht plastic (bijvoorbeeld van nylon) proberen de vervuiling te verwijderen zonder krassen te maken.
8.        Na het gebruik van warm water van 35-40°C met zeep of een mild huishoudelijk reinigingsmiddel en laten inwerken totdat het vuil begint te reageren, moet u wassen met ontsmettende     
           reinigingsmiddelen of alleen ontsmettingsmiddelen die commercieel verkrijgbaar zijn of die worden voorgeschreven door gezondheidspraktijken.
           Volg de instructies. De werking van stoom kan nuttig zijn.
9.       Gebruik onmiddellijk een zachte doek of droge papieren handdoek.
10.     Gebruik trichloorethyleen; nitro-oplosmiddel, gebruik vervolgens warm water van 35-40°C met zeep of een mild huishoudelijk reinigingsmiddel en laat inwerken totdat het vuil begint los te weken
11.      Als het is uitgehard, kunt u met een droge handdoek of een spatel van hout of zacht plastic (bijvoorbeeld van nylon) proberen de vervuiling te verwijderen zonder krassen te maken.
           In het geval van was moet u dit verwijderen nadat u de restanten op een papieren handdoek hebt gedrukt met een strijkijzer.
12.      Gebruik alcohol op de metalen oppervlakken. Voor andere oppervlakken gebruikt u aceton of, bij moeilijkheden, specifieke commerciële organische oplosmiddelen voor het
           verwijderen van graffiti ****. Vervolgens gebruikt u warm water van 35-40°C met zeep of een mild huishoudelijk reinigingsmiddel en laat inwerken totdat het vuil begint los te weken
*         Benzine, terpentine, white spirit, trichloorethyleen, perchloorethyleen, trichloorethaan, vooral voor neopreenlijm, alcohol.
**       Aceton of nagellakremover , benzine, terpentine, white spirit, trichloorethyleen, perchloorethyleen, trichloorethaan, vooral voor neopreenlijm, alcohol.
***     Gebruik alcohol.
****  Deze kunnen daarom gemakkelijk verwijderd worden mits ze oplosbaar zijn in water indien dit niet het geval is, gebruik een organisch oplosmiddel of speciale graffitireiniger.

REINIGINGSINSTRUCTIES LEGENDA


