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Informatie voor huurders
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Inleiding;
Houten aanrechtblad;
Gelamineerd aanrechtblad;
Natuursteen aanrechtblad;
Kunststeen aanrechtblad;
Granito aanrechtblad.

1. Inleiding
Een aanrechtblad in de keuken heeft veel te lijden. Het is daarom belangrijk om een aanrechtblad goed te
onderhouden en beschadigen te voorkomen. In algemene zin geldt daarom dat u nooit hete pannen direct op het
aanrechtblad mag plaatsen. Gebruik hiervoor onderzetters. Maak daarnaast gebruik van snijplanken en snijdt niet
direct op het oppervlak van het aanrechtblad. In beschadigen kunnen vuil en daarmee bacteriën zich eenvoudig
ophopen. Bovendien kan vocht op deze manier het blad intrekken en daarmee schade veroorzaken. Controleer
met enige regelmatig de kitvoegen rond het aanrechtblad om te zien of hier geen lekkage ontstaat, en reinig
kitvoegen regelmatig: deze blijven vaak vochtig waardoor schimmels een kans krijgen. Hoe u het aanrechtblad
reinigt en onderhoudt hangt af van het materiaal waarvan het blad gemaakt is.

2. Houten aanrechtblad
Hout is erg gevoelig voor vocht. Daarom dient u een ongelakt houten aanrechtblad regelmatig te behandelen met een
speciale olie die het blad hiertegen beschermt. Deze olie kunt u met een zachte doek inwrijven, waarbij u de richting
van de houtnerf volgt. De olie laat u enige tijd inwerken waarna u deze met een warme lichte vochtige doek
opwrijft. Volg hierbij de instructies op de verpakking. Bij nieuwe aanrechtbladen dient u deze behandeling een
aantal malen te herhalen totdat het hout met olie is verzadigd. Met name de kopse kanten van hout zijn erg gevoelig:
hier kan vocht gemakkelijk intrekken. Controleer daarom kitvoegen aan de randen van het aanrechtblad, langs
kranen en wasbakken regelmatig op lekkages. Dagelijks reinigen van het aanrechtblad kunt u doen met een licht
vochtige doek met een zacht schoonmaakmiddel zoals groene zeep of allesreiniger. Wanneer u vuil en vlekken zo
snel mogelijk verwijdert, is de kans kleiner dat deze in het blad trekken. Eventueel kunt u bij hardnekkige vlekken
een oplossing van terpentijn gebruiken. Hierna moet u het blad echter wel opnieuw in de olie zetten.
Een gelakt houten aanrechtblad heeft geen bijzonder onderhoud nodig, om het blad dagelijks te reinigen volstaat een
licht vochtige doek met een zacht schoonmaakmiddel. Gebruik geen ruwe sponsjes of schuurmiddelen omdat deze
de lak kunnen aantasten. Bij langdurig contact met water of een andere vloeistof kunnen er kringen ontstaat. Let
daarom op met vaatdoekjes, de afwas etc. Een gelakt werkblad is slecht te repareren, bescherm het blad daarom
goed door snijplanken en onderzetters te gebruiken.
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3. Gelamineerd aanrechtblad (bijvoorbeeld mdf voorzien van een kunststof afwerklaag)
Gelamineerde aanrechtbladen zijn vuil- en waterafstotend en hierdoor erg onderhoudsvriendelijk. Vlekken en vuil
kunt u verwijderen met allesreiniger, groene zeep en ontkalkende middelen. Voor hardnekkige vlekken kunt u een
licht schuurmiddel gebruiken. Doordat de bovenlaag van kunststof is, dient u wel op te passen met beschadigingen:
wanneer het blad beschadigt kan vocht gemakkelijk in het blad trekken. Hierdoor kan de toplaag loslaten en gaan
krullen. Dit geldt ook wanneer kitvoegen aan de randen en bij kranen en wasbakken niet goed aansluiten. Het
repareren van beschadigingen in het blad kan door deze te laten vullen met een hars door een professioneel bedrijf.
Dit is echter erg kostbaar, en voor rekening van de huurder. U kunt beschadigingen daarom het beste voorkomen
door onderzetters en snijplanken te gebruiken.

De oude dienkeuken in het Ambachtsherenhuis in Alblasserdam (foto Arjan Bronkhorst) en de keuken in Huis van Brienen in Amsterdam (foto
Pauline Dorhout)

4. Natuursteen aanrechtblad
Een aanrechtblad van natuursteen heeft weinig onderhoud nodig. Voor de dagelijkse reiniging volstaan standaard
huishoudelijke, zachte schoonmaakmiddelen, zoals allesreiniger of zachte, niet-ioniserende zeep, zoals groene zeep,
babyshampoo of Marseillezeep. Hiermee kunt u ook vetvlekken verwijderen. Wanneer u het blad regelmatig
impregneert met een speciaal impregneermiddel voor natuursteen blijft de glans van het blad aanwezig en blijft het
blad beter beschermd tegen het intrekken van vuil. Wees voorzichtig met het gebruik van ontkalkende middelen en
azijn voor het verwijderen van kalkvlekken. Veel natuursteensoorten bevatten namelijk van nature veel kalk.
Wanneer u sterk ontkalkende middelen gebruikt lost dit niet alleen de kalkvlek op maar ook de kalk in het
natuursteen. Chloor en beekmiddelen zijn daarom uit den boze! Ook wanneer u zuren of sappen morst op het
aanrechtblad is het goed om dit zo snel mogelijk schoon te maken. Test producten altijd eerst op een klein stukje van
het blad en let goed op de instructies op de verpakking. Er zijn ook speciale zuurvrije reinigingsmiddelen voor
natuursteen te koop die veilig kunnen worden gebruikt.

5. Kunststeen aanrechtblad
Een aanrechtblad van kunststeen, ook wel composietsteen genoemd, heeft weinig onderhoud nodig. Voor de
dagelijkse reiniging volstaan standaard huishoudelijke, zachte schoonmaakmiddelen, zoals allesreiniger. Hiermee
kunt u ook vetvlekken verwijderen. Voor het verwijderen van kalkvlekken kunt u gebruik maken van standaard
ontkalkende middelen uit de supermarkt (lees voor gebruik altijd de instructie op de verpakking) of
schoonmaakazijn.
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6. Granito aanrechtblad
Granito (of terrazzo) is een mengsel van natuursteenkorrels en cement. Na droging wordt dit mengsel gepolijst
waardoor een glad oppervlak ontstaat. Granito mag u nooit reinigen met chloor, bleek of andere agressieve
schoonmaakmiddelen. Chemische reinigingsmiddelen lossen het kalk in het granito namelijk op, waardoor het
materiaal poreus wordt. Wanneer u granito niet behandeld is het erg kwetsbaar voor zuren en sappen, zoals azijn,
citroen- en sinaasappelsap. Het materiaal moet daarom regelmatig worden geïmpregneerd met een
beschermingsmiddel en in de was worden gezet met een speciale steenwas. Dit wrijft u in met een zachte doek,
waarna het uitgewreven kan worden met een niet pluizende schone doek. Wanneer u zuren of sappen morst op het
aanrechtblad is het goed om dit zo snel mogelijk schoon te maken. Bij langdurig contact hiermee kunnen er namelijk
doffe plekken in het granito ontstaan, die alleen een vakman kan verhelpen door het granito opnieuw op te schuren.
Voor dagelijks onderhoud kunt u het blad het beste reinigen met zachte, niet-ioniserende zeep, zoals groene zeep,
babyshampoo of Marseillezeep.

Afbeelding: granito aanrechtblad in de keuken van Huis Hildebrand, een ontwerp van Gerrit Rietveld, Blaricum
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