Hoe onderhoud je teak meubelen?
Het belangrijkste voordat je begint met het onderhoud: reinig je nieuwe meubelen
eerst met de Teak Reiniger. Wat je daarna wil doen, hangt af van jouw smaak.

Hoe behoud je je de bruine kleur van je teakhouten meubelen?
Teak heeft van nature een prachtige bruine kleur. Om die jarenlang te behouden,
behandel je je meubelen best elk jaar op deze manier:
1.

Reinig eerst je teakhouten meubel met de Bristol Teak Reiniger

2.

Schuur het hout licht op met fijnkorrelig schuurpapier.

3. Breng de bruine olie aan die speciaal ontwikkeld werd voor teak.
		
Schud de olie goed voor gebruik, anders loop je risico op ongelijke verkleuring.
		
Breng het product gelijkmatig en dun aan met een pluisvrije doek.
		
Laat dertig minuutjes drogen. Breng daarna een tweede dunne laag aan.
Een tip voor je aan de slag gaat: zorg ervoor dat het hout 100% stofvrij én droog is voor je
een product als vernis of olie aanbrengt.

Hoe laat je je teakhouten meubelen prachtig vergrijzen?
Als je teak niet behandelt met een onderhoudsproduct, krijgt het na verloop
van tijd een karaktervolle grijze kleur. Maar je moet het houtnog wel beschermen!
Om je meubelen te laten vergrijzen, behandel je ze best op deze manier:
•

Breng twee keer per jaar de transparante
Bristol teak beschermer aan op je teak.
Wil je weten hoe je dit product het best gebruikt?
Dan vind je hier meer info.

•

Reinig je teakhouten meubel(en) grondig om de drie jaar.
Hoe je dat doet, ontdek je hier.

Een tip voor je aan de slag gaat: zorg ervoor dat het hout 100% stofvrij
én droog is voor je een product als vernis of olie aanbrengt.

Hoe reinig je je teakhouten tuinmeubel?
Het belangrijkste: gebruik het juiste materiaal. Reinig je teakhouten meubel niet met een
harde borstel. Deze beschadigt de zachte nerven, waardoor het hout al snel ruw gaat aanvoelen.
Bovendien wordt het daardoor ook sneller vuil.
Je meubelen reinig je best op deze manier:
1.

Breng de Bristol Teak reiniger aan op je tuinmeubel(en).

2.

Schuur daarna het hout volledig en uitgebreid.
Stop niet voordat de reiniger begint te schuimen.

3.

Spoel daarna alles af met een tuinslang. Gebruik geen hogedrukreiniger.
Deze beschadigt het hout en veroorzaakt barsten, vervormingen en een
aangetaste houtstructuur.

Een tip: als je aan het schuren bent met onze reiniger is het belangrijk om overal even
grondig en hard te schuren. Stukken die niet goed gereinigd worden, vallen na het
drogen van het tuinmeubel zeker op.

Hoe bescherm je je teak meubelen tegen water en vuil?
Je tuinmeubelen zien er als nieuw uit als je ze reinigt en behandelt met het juiste materiaal.
Met Teak shield bescherm je ze daarnaast tegen water en vuil. Zo gaan je meubelen nog
langer mee. Daarvoor behandel je ze best minstens elk jaar op deze manier:
Voor oud, donkergrijs teak:
•
•

Reinig je meubelen eerst met cleaner.
Voelt het gereinigde teak ruw aan? Schuur het dan eerst licht op

Op patina-grijs teak:
•

Breng voorzichtig aan door deppen.
Inwrijven beschadigt de grijze patine.

Laat voor zowel donkergrijs als patina-grijs teak de shield één uur drogen.
Breng daarna een tweede dunne laag aan. Het teak moet eerst
48 uur drogen voordat je het blootstelt aan de weersomstandigheden.
Let op: tafelbladen moeten vaker dan een keer per jaar
behandeld te worden.

