DEURTJES
Materiaal en onderhoud

Lak

satijn, structuurlak en
hoogglans
Eigenschappen
Bij lakdeuren word een MDF plaat die naar keuze wel of niet bekleed is met een fineer toplaag met een nerfstructuur voorzien van een laag lak. Wij gebruiken MDF-platen met een dikte van 18 of 22 mm (diepfreeskwaliteit). Groot voordeel is dat
MDF volledig naadloos te verwerken is, en dat je hierdoor een zeer strak uitzicht kan bekomen.
Lakken is mogelijk in een oneindig aantal kleuren, er kunnen zelfs speciale kleurstalen gemaakt worden volgens wens
van de klant. Dit wil zeggen dat de fineer of MDFdeur met behulp van een spuitpistool in een door de klant gekozen kleur
gespoten wordt (bijvoorbeeld een RAL- of SIKKENS-kleur). Hoogglans lak dit wil zeggen dat de laklaag zoals hierboven
beschreven nog extra gepolierd wordt tot een hoogglanslak. Extra behandelingen zijn altijd mogelijk. Zoals; doorschuren
van de laklagen, patineren van de randen , “oud” maken van het hout, sluitstekken voorzien, glasdeuren met verschillende
verdelingen.
Na het beitsen of het lakken word er een vernislaag als beschermlaag aangebracht op het fineerhout of de MDF. Wij zijn de
enige keukenfabrikant die standaard een uit 2 componenten bestaande opaal vernis of satijnvernis aanbrengen als eindlaag, zonder dat hiervoor een meerprijs aangerekend wordt, deze 2-componenten vernis is veel harder en kleurvaster dan
een cellulosevernis die na een aantal jaren zal afschilferen en verkleuren. Het is belangrijk dat de ruimte waarin de keuken
met MDF-deuren komt te staan, niet te vochtig is en een zo constant mogelijke temperatuur heeft. En bij beschadigingen
van de toplaag moet er onmiddellijk opgetreden worden, omdat anders de MDFplaat kan gaan zwellen door vochtopname. Let hier dus op bij pas bepleisterde ruimtes. Net zoals bij massief hout werkt fineer en kan het scheuren vertonen, ook
kleurverschillen zijn mogelijk bij fineer dat gebeitst is.
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Onderhoud
Dagelijkse reiniging

Voor de lakkeukens raden wij Wonderpolish aan. Deze is bij ons te verkrijgen.
• Fineerdeuren die gelakt EN gevernist zijn kunnen best onderhouden worden met
een gewone vochtige doek. Hier moet u dus geen Ultra Gloss Superpolish gebruiken.
• Na het afnemen met de vochtige doek, gewoon navegen met een droge doek.
• Omwille van de 2componenten vernis is er niet meer onderhoud nodig.

Opgepast Verboden!
• Nooit water laten staan op het keukenoppervlak. Uw keuken na het poetsen steeds droogvegen.
• Gebruik geen polijstmiddelen, wasmiddelen, meubelreinigers, bleekmiddelen.
• Zeker geen middelen op basis van was gebruiken.
• Gebruik ook geen reinigingsmiddelen met sterke zuren en sterke base (zouten).
• Gebruik geen stoomreinigers.
• Nooit schuurmiddelen, schuurpoeders en/of schuursponsjes en staalwol gebruiken. De reden hiervoor is dat deze middelen, net als te ruwe doeken of schuursponzen, blijvende glanssporen of glansplekken veroorzaken als u te hard wrijft of
schuurt, wat betekent dat oppervlak onherroepellijk is beschadigd.
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OPENINGSUREN
Maandag, Dinsdag, Donderdag 10.00 - 18.00 u. (april tot sept.)
Maandag, Dinsdag, Donderdag 10.00 - 20.00 u. (okt. tot maart)
Vrijdag 10.00 - 18.00 u, Zaterdag 10.00 - 17.00 u.
Zondag - Feestdag 13.00 - 17.00 u.
Woensdag sluitingsdag.
’s Avonds een afspraak is ook mogelijk.
U kan ook een afspraak maken via onze website.

www.facebook.com/GoossensKeukens
011 80 55 10

info@goossens.be

Goossens Keukens N.V. - Astridlaan 276A - 3900 Overpelt

www.goossens.be

