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TEAK SEALER
& PROTECTOR

1. Maak het teakdek grondig schoon en verwijder alle vuil en eventuele olie resten.
2. Spoel het teakdek goed af en laat het helemaal drogen voordat je de Teak Sealer & Protector
gaat aanbrengen
• Verbruik: ca. 0,9 liter (1 blik) per 9,7 m 2
• De temperatuur moet tussen de 10-35 0 C zijn. Niet aanbrengen gedurende de middagzon,
het best is voor 10.00 en na 14.00.
• Aanbrengen met een zachte borstel, niet pluizende roller of een mop.
• Brengt het aan in de richting van de houtnerf en druk enige kracht uit, zodat het goed kan
intrekken.
• Het aanbrengen van twee lagen wordt aangeraden, de 2e laag pas na 2 uur aanbrengen als
de eerste laag droog is. Wacht niet te lang, anders komt er weer stof en vuil op.
• Een nieuwe laag is nodig zodra je ziet dat het wat gaat slijten, vooral bij delen waar veel
wordt gelopen. Je kunt dan altijd een nieuwe laag aanbrengen. Het hout pakt dan alleen dat
wat nodig is.
Belangrijk:
Wanneer het teak al eerder geolied is, test dan eerst een klein stukje met de Teak Sealer &
Protector voordat je het hele dek gaat doen. Zodat je zeker weet dat de oude olie is verdwenen
anders kan de Teak Sealer & Protector zijn werk niet doen.
Onderhoud
Een teakdek die behandeld is met de Teak Sealer & Protector kun je onderhouden met een
milde zeep zoals onze ECO teakreinigers. Let op dat je altijd haaks op de nerf borstelt anders
maak je de houtvezels kapot! Zorg er altijd voor dat je schoonmaakmiddelen gebruikt die de kit
niet aantasten.
• Tast deknadenrubber niet aan

• Heeft geen invloed op de natuurlijke anti-slip
eigenschappen van teak
• Voorkomt vergrijzing (“oxidatie”) voor
maanden.

• Helpt schimmels op het teak te voorkomen

• Voorkomt dat vuil doordringt in de houtnerf
• Veilig voor het milieu

• Bevat geen oliën, urethanen of vernis
• Eenvoudig aan te brengen

• Is of wordt niet plakkerig

• Houdbaarheid 24 maanden.

• Verkrijgbaar in 0,9 liter and 3,78 liter

Waarschuwing:
Kan bij contact met de ogen irritatie geven en kan irritatie aan de ademhaling veroorzaken.
Kan de vruchtbaarheid van het ongeboren kind schaden. Vermijdt Inademing van mist/damp/spuitnevel.
Goed je handen wassen na contact met het product. Gebruik het product alleen buiten of in een goed
geventileerde ruimte. Draag beschermende kleding, oog bescherming en handschoenen. Wanneer het in
de de ogen komt, verwijder dan eventuele lenzen en spoel goed uit met water en raadpleeg een arts.

