Gefeliciteerd met de aankoop van uw
Ruby Decor sfeerhaard zonder rookkanaal.
Om zoveel mogelijk plezier van uw sfeerhaard te hebben, geven wij u hiermee enkele tips en
aanwijzingen bij het monteren en onderhouden van uw sfeerhaard.
Schoonmaken van de schouw
Grenen, eiken, kersen, mdf en fossil stone schouwen
Voor grenen, eiken, kersen, mdf en fossielsteen schouwen (fineer en massief) met standaard
lakafwerking geldt dat deze afgenomen kunnen worden met een stofdoek. Eventueel met
een vochtige doek. Wrijf vervolgens met een droge doek na. Vloeistoffen die op het
oppervlak terechtkomen het liefst direct, maar zeker binnen 15 à 30 minuten verwijderen.
Schouwen die afgewerkt zijn in (koloniale) was, kunnen eventueel met bijenwas bijgewerkt
worden.
Massief houten schouwen met olieafwerking kunnen afgenomen met een droge doek of,
indien nodig, met lauwwarm water. In het algemeen is aan te bevelen om gemorste
vloeistoffen direct te verwijderen. Om de warme, natuurlijke glans te behouden en het hout
zo goed mogelijk te beschermen tegen (vloei)stof, dient u de schouw regelmatig met olie te
behandelen.
NB Gebruik nooit bijtende of schurende schoonmaakmiddelen. Dit kan de schouw aantasten.
Zandsteen en castle stone schouwen
MDF-Schouwen voorzien van een zandsteenafwerking en castle stone schouwen, kunnen
het beste schoongemaakt worden met een plumeau of met de meubelborstel van een
stofzuiger. Advies is om deze schouwen niet af te nemen met een schoonmaakdoekje. Er
kunnen namelijk pluizen van de stofdoek aan de schouw achterblijven. Speciale
reinigingsmiddelen die bedoeld zijn voor het schoonmaken van sierpleister willen soms goed
helpen bij verwijderen van vuil op zandsteenschouwen.
Roestvrij stalen schouwen
Roestvrijstalen schouwen kunnen met een zachte, droge doek of met een sopje
schoongemaakt worden. Eventueel kan het licht ingewreven worden met spiritus, of een
speciaal middel voor roestvrij staal.
Luchtvochtigheid
Zorg voor een juiste luchtvochtigheid in huis. Wanneer een luchtvochtigheid tussen de 40%
en 60% gewaarborgd wordt, voorkomt dit problemen als kromtrekken en scheuren.
Voorwerpen op de schouw
Om oneffenheden op het bovenblad tegen te gaan is het belangrijk dat er géén warme,
zware, natte of scherpe voorwerpen direct op de schouw worden geplaatst.
Kaarsenstandaards kunnen het beste vermeden worden op de schouw. Kaarsvet is lastig te
verwijderen van de schouw en kan het bovenblad beschadigen.
Let op: ook een bloemenvaas gevuld met water kan kringen en vlekken veroorzaken op de
schouw. Zorg voor voldoende bescherming.

