Onderhoudstip voor tuinmeubelen van staal
Uw tuinmeubelen werden vervaardigd van staal, dat van een poedercoating voorzien werd.
Tuinmeubelen staan bloot aan de weersomstandigheden, d.w.z. aan grote temperatuurschommelingen,
vocht en intensief zonlicht. Om langer plezier van uw tuinmeubelen te hebben is het raadzaam om de
volgende onderhoudstips op te volgen:
-

Lang contact met vocht en staand water vermijden. Zet de meubelen bij regen onder een afdak
of dek ze af met een afdekhoes. Als de meubelen langere tijd afgedekt blijven, moet er voor
voldoende luchtcirculatie worden gezorgd.

-

Vermijd ook een te lang contact met oppervlakken die vocht afgeven, zoals bijv. een gazon.

-

Reiniging met een zachte borstel en zeepsop.

-

Contact met stuifmeel en andere verblekende natuurlijke substanties vermijden.

-

Onderzoek de meubelen regelmatig op roest. Afdruipend roestwater kan verkleuringen op
vloerbedekkingen veroorzaken.

-

De schroeven zijn van staal, zodat een grotere stabiliteit wordt verkregen. Probeer niet om deze
schroeven vast te draaien. Roestvorming met behulp van een roestomvormer behandelen.

-

Het frame is voorzien van een poedercoating. Door gebruik en transport ontstaat schade aan de
lak die op tijd gerepareerd moet worden door de roest en de verflaag te behandelen, zodat een
verdere corrosie voorkomen wordt.

-

Draaischarnieren moeten regelmatig geolied worden, om goed te kunnen blijven functioneren.

-

Als u de meubelen niet gebruikt, bescherm ze dan tegen langdurig zonlicht, omdat de kleur
anders kan verbleken.

-

In de winter droog en koel, maar vorstvrij opbergen. Deze meubelen zijn niet wintervast.

-

Stoelen, banken en ligstoelen alstublieft uitsluitend gebruiken om erop te zitten/liggen. Zij zijn
niet geschikt voor gebruik als vervanging voor een ladder, als steunbok of als klimtoestel voor
kinderen.

-

Stoelen en ligstoelen zijn over het hele oppervlak verdeeld maximaal belastbaar tot 100 kg , 2persoons banken tot 160 kg en 3-persoons banken tot 240 kg.

-

Tafels a.u.b. uitsluitend gebruiken voor het neerzetten van serviesgoed, gerechten en dranken
in huishoudelijke hoeveelheden. Zij zijn niet geschikt voor gebruik als vervanging voor een
ladder, als steunbok of als klimtoestel voor kinderen.

Stalen meubelen zijn slechts voorwaardelijk bestand tegen weersinvloeden, ze bieden een bijzondere
prijs/prestatieverhouding. Indien de hierboven genoemde punten niet in acht genomen worden, wordt
de levensduur van de meubelen aanzienlijk verkort.
Voorts verzoeken wij u rekening te houden met het feit dat deze meubelen voor privé gebruik bestemd
zijn.
Principieel geldt: Omdat tuinmeubelen blootstaan aan weer en wind, moet men een zekere tolerantie
aan de dag leggen.
MERXX Handels GmbH
An der Trave 19
23923 Selmsdorf
www.merxx.de

