
 
 

 
  

 
 

Onderhoudsvoorschrift –Shou-Sugi-Ban interieur  
 
Shou-Sugi-Ban blijft jarenlang mooi als het op de juiste wijze wordt onderhouden. De types met koollaag 
zijn in principe onderhoudsvrij. Het oppervlak van de geborstelde varianten kan door bovenmatige 
blootstelling aan direct zonlicht op termijn wat verkleuren. Dit kan met de voorgeschreven producten 
bijgewerkt worden. De diep gebrande types Shou-Sugi-Ban vragen een ander onderhoud dan de gebrande, 
geborstelde varianten.  
 
Diep gebrand: Tonosho, Marugame, Ayagawa, Sanuki  
Deze types Shou-Sugi-Ban behoeven geen onderhoud. Voorzichtig afstoffen met een plumeau of een licht 
vochtige, niet-pluizende doek. Gebruik geen schuurspons en ga niet wrijven. Probeer kleine 
beschadigingen niet zelf bij te branden! Door de fixatie hebben deze types Shou-Sugi-Ban hun 
brandwerende eigenschappen grotendeels verloren. Het zwart verven van beschadigingen met zwarte verf 
raden we af, het levert meestal geen mooi resultaat op. De uitstraling van verf is namelijk anders dan de 
zilverglans van de koollaag. Bij grote beschadigingen adviseren we om de gehele plank te vervangen.  
 
Gebrand, geborsteld en nabewerkt: Shodoshima, Takamatsu, Sakaide  
Deze types Shou-Sugi-Ban dienen, bij toepassing in het interieur, in het algemeen niet opnieuw 
behandeld te worden. Mocht het product in de felle zon staan, dan kan het op termijn verkleuren. Bij 
Shodoshima en Takamatsu kunnen witte puntjes ontstaan, dit is een natuurlijk proces en wordt 
veroorzaakt door hars. De witte puntjes verdwijnen vanzelf na enige tijd. Ze kunnen voorzichtig met een 
scherp mesje verwijderd worden. Gebruik nooit oplosmiddelen, de zwarte finish is water gedragen en zal 
daarmee verdwijnen.  
 
Shodoshima en Takamatsu zijn gebeitst met Bito Black*, een water gedragen beits op basis van 
gemodificeerde natuurlijke oliën die diep in het hout doordringt. De olie is vrij dun, dus makkelijk en snel 
te verwerken. Kleine beschadigingen kunnen bijgewerkt worden met de Bito Black.  
 
Breng voor een volledige opknapbeurt na schoonmaken een nieuwe laag beits aan met een brede 
blokkwast. NB: het hout NIET schuren voor het beitsen. Schuren zal de structuur van het hout 
onherstelbaar beschadigen.  
 
Sakaide interieur is behandeld met een houtolie op natuurlijke basis, Bito Clear*. U kunt echter ook 
andere soorten houtolie toepassen, zoals lijnolie. Breng de olie dun aan, en neem na een half uur af met 
een droge doek, zodat er geen olie achterblijft.  
 
* Bij ons te bestellen via contact@zwarthout.com 
 


