TIPS & TRICKS
Voor dagelijks gebruik / onderhoud
Om de uitstraling en levensduur van uw meubilair te verlengen
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1. Moments Furniture @ your service
“Als ervaren specialist en fabrikant van zorgmeubilair komt veiligheid en kwaliteit voor ons op
de eerste plaats. Om lang en zorgeloos van onze producten te kunnen genieten, raden we u
aan ze regelmatig te (laten) onderhouden. Met onze servicediensten en onderhoudscontracten bedienen we u alvast op uw wenken.”
Werner Kestelyn, Manager Moments Services

Daarom vinden we het bij Moments Furniture een absolute must om u een handige manual aan te
bieden vol met nuttige informatie over de eigenschappen van de verschillende materialen en
praktische adviezen voor het dagelijks onderhoud. U vindt er ook de nodige oplossingen voor het
voorkomen of verwijderen van beschadigingen.
Heeft u na het lezen van onderstaande tips & tricks nog vragen betreffende het onderhoud van uw
zorgmeubel of wenst u een onderhoud aan te vragen? Ons technisch team staat klaar voor u!
Contacteer ons vrijblijvend voor een afspraak.

Tel. +32 (51) 489 258 of service@momentsfurniture.com
Ook via onze website kan u heel eenvoudig een service aanvragen:
www.momentsfurniture.com
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2. Hoe een zorgmeubel onderhouden?
2.1.

Waarop letten bij aankoop/onderhoud van een zorgmeubel?

Allereerst op het comfort van de gebruiker, natuurlijk. Maar ook de kwaliteit van de materialen en het
onderhoudsvriendelijk karakter van de stoel, tafel, bed of zetel vragen de nodige aandacht. Een
kwalitatief meubel dat eenvoudig te onderhouden is, blijft langer in goede staat en is dus een
duurzame investering. Hierbij enkele onderhoudstips die de levensduur van een zorgmeubel kunnen
optimaliseren.
Stoelen
Een zitting in kunstleder is gemakkelijk te reinigen met een alkalische zeep (vb. Dreft). Spoel de zeep
altijd grondig af met water om plekken op de zitting te vermijden.
Tafels
• Hef tafels op bij het verplaatsen om schade aan de poten te voorkomen en te vermijden dat de
poten na verloop van tijd loskomen.
• Kies bij voorkeur voor tafels met stelvoetjes. Zo worden oneffenheden in de ondergrond
opgevangen, staat de tafel stabiel en kunnen voorwerpen niet omvallen.
• Een tafelblad in HPL (High Pressure Laminate) is krasbestendiger dan een blad in melamine.
Het is veel efficiënter schoon te maken. Gebruik hiervoor een reinigingsproduct zoals vb.
Chemico. Daarmee zijn koffieringen en ander vuil gemakkelijk af te vegen.
• Gebruik Mr. Proper – wondergum om hardnekkige vlekken te verwijderen.
Elektrische bedden
• Voor de goede en veilige werking van alle elektronische onderdelen (motoren, kabels,
handbediening,…) is een jaarlijkse controle aangeraden. Eventuele beschadigingen kunnen dan
tijdig worden opgespoord en hersteld.
• Valpreventie is een belangrijk aandachtspunt in de zorgsector. Ga daarom regelmatig na of de
onrusthekkens/zijdelingse beschermingen van het zorgbed nog goed functioneren.
• De motor zit afgeschermd onder het bed. Toch kan door bv. onzorgvuldig gebruik van een tillift,
het omhulsel beschadigd geraken. Om te voorkomen dat vocht de motor beschadigt (bv. door
incontinente patiënten) is controle een must.
Zetels en relaxzetels
• Controleer of de richtingswielen van de zetels nog soepel draaien en de bouten stevig vastzitten.
Dat is niet alleen belangrijk voor de veiligheid van de gebruiker, maar ook voor de ergonomie van
het zorgpersoneel. Slecht draaiende wielen zijn belastend voor de mensen die de stoel moeten
voortduwen.
• Zorg dat de gasveren goed afgesteld zijn. Dat is nodig om bv. de rug vlot in de juiste positie te
zetten. Om de levensduur van de gasveren te behouden is het noodzakelijk de bewegende rugen beensteun minimaal 1 keer per jaar te activeren.
• Kijk regelmatig na of de elektrische bedrading en de staaldraadkabels nog goed vastzitten.
• De levensduur van een zetel is gebaat bij een vanzelfsprekend gebruik. Zo is een zitplaats niet
gemaakt om op te gaan staan, een arm-of rugleuning is niet gemaakt om op te gaan zitten.
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2.2.

Stof

2.2.1. Eigenschappen
Plooivorming – een nieuw zitmeubel in stof is in het begin nog strak en steriel. Het heeft wat tijd nodig
om gezellig en uitnodigend te worden. Door de natuurlijke rek die in stof aanwezig is en door het
inzitten van de vulling en vering, kan er tijdens het gebruik plooivorming ontstaan.
Pletten – Als gevolg van lichaamswarmte, gewicht en vocht kunnen vooral velours stoffen platgedrukt
of geplet worden. Bij pletten kan de bewuste plaats met een vochtige doek worden bedekt waarna
de velours met een zachte borstel egaal en met de vleug mee opgeborsteld moeten worden. Daarna
goed laten drogen!
Pillen – Pillen wordt veroorzaakt doordat losse vezeltjes door een draaiende beweging gaan vilten of
klitten. Met een pluizenkam kan je het pillen goed tegengaan. Trek losse delen nooit uit.
Foam & vulling – De meest voorkomende hoogwaardige foam vullingen zijn polyether en koudschuim.
Beide moeten worden ‘ingezeten’ d.w.z. dat het schuim zich aan het gebruik aanpast. De vulling zal
de eerste maanden zijn hardheid verliezen en het zitcomfort zal toenemen. Hierdoor zal het meubilair
er niet meer zo glad en strak bijstaan als in onze showroom. Deze gebruiksplooien zijn een bewijs
van normaal gebruik.
Shading– Schijnvlekken op stof die er uit zien alsof er water gemorst is. Oorzaak is dat op die
plaatsen de polen niet allemaal in dezelfde richting liggen. Afhankelijk van waar men naar de stof
kijkt, met de vleug mee of tegen de vleug in, lijkt de stof donkerder van kleur. Het is een optisch
effect dat niet als fabricagefout wordt gezien.

2.2.2. Schoonmaakadvies – onderhoud en reiniging
Regelmatig stofzuigen met het gladde mondstuk van de stofzuiger met de vleug mee. Losse pluisjes
verwijderen met een licht vochtig zeem.
•
•
•
•
•
•
•

Vlekken verwijderen
Verwijder gemorste vlekken zo snel mogelijk en voorkom dat
de vlek in het materiaal trekt.
Verwijder vlekken van buiten naar binnen, zodat u de
eventuele vlek niet groter maakt.
Bij een vlek met een vaste stof de substantie direct met een
lepel verwijderen. Druk daarbij de substantie zo min
mogelijk in het weefsel.
Bij een vlek met een vloeibare stof de substantie opdeppen
met een schone doek. Beslist niet wrijven.
De meeste vlekken zijn eenvoudig te verwijderen met een
spons en het schuim van groene zeep.
Herhaal deze behandeling zo vaak als nodig is. Vermijd
doordrenken omdat dit het materiaal onder de stof kan
beschadigen. Eventueel nadrogen met de haardroger.

Tip - Bij twijfel, probeer de behandeling eerst op een niet-zichtbaar gedeelte
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2.3.

Kunstleer

2.3.1. Eigenschappen
Kunstleer is een imitatie van leer en heeft dus andere eigenschappen dan echt leer. Kunstleer
bestaat uit een kunststof laag die wordt aangebracht op een drager van textiel. Vervolgens wordt op
de kunststof drager een structuur gedrukt die lijkt op de structuur van een bepaald soort textiel. Veel
kunstleders hebben een ademende werking en zijn visueel moeilijk van echt leder te onderscheiden.
Kunstleer is niet vocht-doorlatend, gemakkelijk in onderhoud en voelt niet zo koud aan als echt leer.

2.3.2. Schoonmaakadvies – onderhoud en reiniging
Het onderhoud van kunstleer heeft tot doel de fysieke en esthetische eigenschappen te behouden
door preventief het oppervlak van het kunstleder te onderhouden. Het niet onderhouden van het
weefsel leidt onherstelbaar tot voortijdige veroudering met slijtage van het oppervlak, barsten, schillen
enz. tot gevolg.
Schadelijke factoren zijn:
•
•
•

Fysieke agressies: slijtage, wrijving, rek, gerelateerd aan het gebruik
Diverse agressies: aanvallen zoals vlekken, vuil, vettig of droog stof, enz. …
Chemische agressies: min of meer zure transpiratieresten, organische zalven die organische
oplosmiddelen bevatten, lakken of behandelingsproducten voor de hoofdhuid, enz….

Zelfs als ze niet zichtbaar zijn, kleven dagelijks stof en vuil op het desbetreffende meubel.
Wanneer het vuil of stof niet regelmatig verwijderd wordt, verzamelen er zich op het kunstleder een
groot aantal micromaterialen die samenklonteren en een amalgaam vormen op het oppervlak.
Zuur op basis van dit amalgaam tast langzaam het kunstleder aan en wijzigt zijn fysische toestand:
chemische destabilisatie die het kunstleder zachter, harder en broos maken. Het materiaal kan
afschilferen of barsten waar het fysiek beperkt is (rekken, rek als gevolg van gebruik). Deze slijtage
is verraderlijk en begint vanaf de eerste dagen van gebruik.
Het is niet noodzakelijk eerst zichtbaar, maar het doet langzaam zijn werk en wanneer het merkbaar
wordt, is het vaak te laat om preventieve zorg te verlenen.
Om dit te vermijden raden wij een preventief onderhoud aan.

Wekelijks
Afstoffen met een vochtige, niet-schurende doek. Deze handeling hydrateert het kunstleder en
verwijdert droog stof en wateroplosbare vlekken.
Dompel het doek in neutraal water, wring hem lichtjes uit en breng het gelijkmatig over de delen van
het meubel waar zich de meeste contacten voordoen zoals bijvoorbeeld de rug- en armleuningen.
Vermijd overvloedig water die gemakkelijk via de stiksels van het kussen binnendringen. Spoel het
doek regelmatig schoon om verontreinigde stoffen te verwijderen en laat alles drogen.
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Elk seizoen
Reinigen met een reinigingsproduct van de desbetreffende
fabrikant (*) of een alkalische zeep. Dit elimineert vettige vlekken,
zweetresten, talg en microvuil, zodat deze stoffen zich niet
ophopen en chemisch de lederoppervlakken destabiliseren. Na
gebruik van reinigingsproducten op basis van alcohol steeds het
kunstleder reinigen met schoon water zodoende er geen sporen
achterblijven die de toplaag van het kunstleder kunnen
beschadigen met verharding als gevolg. Als het kunstleder generfd
is of een reliëf bevat, gebruikt u best een zachte borstel om de
nerven schoon te maken tijdens het reinigen. Stilstaand vuil in de
nerven maakt de skai dof en versnelt de veroudering van het
materiaal.
Vescom (Vescomcleaner), Silverguard (Vyva cleaner), Stamskin Top
(Ferrari Cleaner 500).

(*)

Producten die ten strengste verboden zijn:
•
•
•
•
•
•

Onverdunde alcohol en/of aceton
Alle solventen en detergenten
Schurende onderhoudsproducten
Perchloréthyleen
Alle soorten was of wax
Trichloréthyleen

Tip -Vermijd eveneens langdurige blootstelling aan radiatoren en andere
verwarmingstoestellen.
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2.4.

Hout

2.4.1. Eigenschappen
Hout is een dankbare grondstof voor de productie van meubelen. Het materiaal laat zich goed
verwerken en heeft een fraaie uitstraling. Als natuurproduct heeft hout echter ook de eigenschap dat
het reageert op zijn omgeving. Er wordt wel eens gezegd ‘hout werkt’. Het krimpt en zet uit. Onder
invloed van luchtvochtigheid en temperatuur verandert de omvang en de vorm van het materiaal. Het
gevolg hiervan is dat hout hol of bol kan gaan staan of dat scheurvorming ontstaat. Houd rekening
met de volgende tips om deze eigenschappen in het dagelijks gebruik zoveel mogelijk op te vangen:

2.4.2. Schoonmaakadvies – onderhoud en reiniging
•

•
•
•
•
•

Plaats geen hete voorwerpen direct op uw houten
meubelen en pas op met overmatig vocht of
reinigingsalcohol. Beide veroorzaken kringen en/of
vochtplekken die meestal niet meer of moeilijk te
verwijderen zijn.
Gebruik onderzetters om hitte- of vochtkringen te
voorkomen. Een ontstane vlek altijd direct verwijderen
met een doek.
Plaats houten meubelen niet bij een warmtebron zoals
een radiator, om kromtrekken en scheuren te
voorkomen.
Als houten meubelen lang in een te droge omgeving
staan, kan er scheurvorming ontstaan.
Houten meubelen die bij een raam in direct zonlicht staan
verkleuren sneller. Hout zal na verloop van tijd sowieso
iets nakleuren, zowel lichter of donkerder.
Ruimtes met een luchtvochtigheidspercentage van 50 à
60 % vormen de ideale omgeving voor houten meubilair.

Gebeitste of gelakte meubelen schoonmaken met een licht vochtige doek. Hierna droog wrijven met
een droge, schone en zachte doek.
Gebeitste en vervolgens gelakte bladen hebben een gesloten structuur. Deze kunt u niet behandelen
met olie of was, maar kunnen in geval van slijtage natuurlijk wel opnieuw worden gelakt.
Geolied hout is wat gevoeliger dan gelakt hout. Schoonmaken met een droge of een licht vochtige
doek. Een paar keer per jaar kan het hout met onderhoudsolie behandeld worden.
Onbehandeld teakhout zal door de weersomstandigheden grijs uitslaan, ook wel ‘vergrijzen’
genoemd. U kunt dit tegengaan door één of tweemaal per jaar het teakhout te reinigen en te olieën.

Tip

Plan op vaste momenten tijd in voor onderhoud en verzorging van uw meubelen!
En repareer kleine beschadigingen direct.
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2.5.

•
•
•
•

Roestvrij staal
Dagelijks onderhoud kunt u het beste doen met een schone katoenen doek, eventueel licht
vochtig gemaakt.
Vlekken verwijderen met verdunde ammoniak in warm water. Poets in de borstelrichting en
gebruik hierbij een synthetische spons.
Nooit schuren, geen staalborstels, schuurmiddelen, metaalpoeders (Jif), of agressieve
chemicaliën zoals chloor gebruiken.
Bij buitenmeubilair in roestvrijstaal, gebruikt aan de kust of in een zwembad omgeving is het
mogelijk dat er lichte corrosie ontstaat. Deze is eenvoudig weg te nemen met een ScotchBrite sponsje. Wel wrijven in de borstelrichting!

2.6.
•
•
•
•
•
•

Aluminium
Controleer de slijtdoppen regelmatig en voorkom onnodige schade aan de stoelen en tafels.
Stapel stoelen niet te hoog en bij het stapelen nooit verslepen.
Gebruik een stoelenkar om de pootconstructie te sparen.
Voor zowel gepoedercoat aluminium als geanodiseerd aluminium geldt dat ze eenvoudig te
reinigen zijn met water en een doek.
Gebruik op geanodiseerd aluminium bij voorkeur het schuim van groene zeep als
schoonmaakmiddel.
Gebruik nooit schuurmiddelen, staalwol of staalborstels.

Tip

2.7.
•
•
•
•

- Sla het terrasmeubilair in de winter bij voorbaat binnen op, zodat vocht en kou geen
kans krijgen.

Kunststof
Verwijder vlekken zo snel en eenvoudig mogelijk met water en spons.
Het oppervlak van kunststof heeft een gesloten finish die het materiaal beschermt tegen
indringing van vuil. Gebruik daarom nooit schurende middelen, die de finish aantasten.
Voorkom permanente verkleuringen door vlekken meteen te behandelen.
Verkleuringen kunnen ook ontstaan doordat het meubel het hele jaar door buiten staat en
niet regelmatig schoon wordt gemaakt. Er ontstaat dan vaak een groene aanslag.

Moments Furniture nv • Deefakkerstraat 2 • B 8770 Ingelmunster • +32(0)51 489 258

9
F_SAL_031A- NL

2.8.

HPL

High Pressure Laminate of HPL en
volkern bladen bestaan uit hars en
cellulose en worden door verhitting en
extreem hoge druk geproduceerd.
De bladen zijn voorzien van een
gekleurde toplaag en zijn uitermate
vochtbestendig. Volkern is boven-dien
ook weerbestendig.

Schoonmaakadvies:
•
•
•
•

2.9.

Dagelijks afneembaar met een vochtige doek met eventueel een zacht reinigingsmiddel.
Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen of staalwol. Afdrukken van
vingers zullen meer zichtbaar zijn bij donkere en matte decors. Deze zijn veelal weg te wrijven
met een droge zachte doek.
Hardnekkige vlekken met een azijn-oplossing behandelen.
Gebruik Mr. Proper – wondergum om hardnekkige vlekken te verwijderen.

Outdoor decor

Outdoor decor bladen zijn bijzonder geschikt voor buitengebruik. Een geperste plaat van tropische
houtvezel met een toplaag van melamine en rond aflopende hoeken maakt dit materiaal bijzonder
weerbestendig.
Enkele praktische punten voor het gebruik zijn:
•
•
•
•
•

Zet tafels nooit met de bladen op elkaar. Fijn zand, dat altijd op de bladen zit, werkt in dat
geval als schuurpapier en geeft na verloop van tijd vele kleine krasjes op de bladen.
Laat de tafels niet op zijn kop in de regen buiten staan. Op de lange termijn zal het water
via de onderkant in het blad dringen en doen opzwellen.
In de felle zon kunnen donkere decors wat reactie tonen en lichtjes krom trekken. Donkere
decors kunnen daarom beter binnen worden toegepast!
De bladen zijn dagelijks te reinigen met water en een doek.
Gebruik geen schuurmiddelen of staalwol, deze beschadigen de melamine toplaag.
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3. Onderhoudscontracten
Veiligheid en kwaliteit behoren tot onze hoogste prioriteiten!
Om een constante optimale kwaliteit, veiligheid en lange levensduur van de producten te verzekeren,
adviseren wij onze klanten om regelmatig periodiek (jaarlijks) onderhoud uit te voeren of te laten
uitvoeren door een professioneel service team. Dit startend bij het in gebruik nemen van het
desbetreffende (zorg)meubilair.
Contacteer ons vrijblijvend voor een preventief onderhoudscontract.
Ons service team staat voor u klaar!
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