
Gebruikshandleiding



Verwijder alle afwerklagen zoals verf, vernis of lak.
Maak het gebied dat u wilt gaan reinigen goed nat met ruim schoon water. Zorg ook dat alle delen waar de teak
cleaner mee in aanraking kan komen goed nat zijn. Reinig niet te grote stukken in één keer.
Sprenkel de TEAK WONDER® TEAK CLEANER rechtstreeks op het te reinigen oppervlak en verdeel het
product gelijkmatig.
Schrob het teakhout met een zachte nylon borstel of scrubpad in de richting van de houtnerven. Laat het
teakhout niet tussentijds drogen. Voeg kleine hoeveelheden schoon water toe indien nodig. Voorkom te hard
duwen om te voorkomen dat u de houtvezels beschadigd. Schrob tot het teakhout schoon is.
Spoel het gebied dat uw geschrobd heeft goed schoon met ruim schoon water om het vuil en de Teak Cleaner
weg te spoelen.
Indien het teakhout, door ernstige vervuiling, niet in één keer naar tevredenheid schoon wordt. Herhaalt u de
stappen 2 t/m 5.
Indien een lichtere, helderdere kleur van het teakhout de voorkeur heeft, gebruik TEAK WONDER® TEAK
BRIGHTENER zoals op de verpakking beschreven staat. Doe dit terwijl het teakhout nog nat is of maak het
opnieuw nat.
Om uw teakhout langdurig te beschermen tegen vergrijzing, algen en vervuiling behandel uw teakhout met
TEAK WONDER® DRESSING & SEALER zoals beschreven staat op de verpakking. Zorg dat het teakhout goed
droog is, minimaal 24 uur, voordat u de teak sealer aanbrengt.

TEAK WONDER® – TEAK CLEANER
 
TEAK WONDER® TEAK CLEANER is dé krachtige reiniger voor teakhout en andere hardhout soorten. Verwijderd
de grijze laag en groene aanslag in een handomdraai!
 
Gebruiksaanwijzing:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 
TEAK WONDER® TEAK CLEANER is niet schadelijk voor de meeste scheeps,- verven, vernissen, fiberglas of
aluminium legeringen. Als gevolg van diverse formules van verven, vernissen, enz., raden we aan om contact te
vermijden met deze oppervlakte om eventuele schade te voorkomen. Test bij voorkeur een onopvallend stuk teak.
 
Niet Mengen:
TEAK WONDER® TEAK CLEANER & TEAK WONDER® TEAK BRIGHTENER
 
GEVAARLIJK: - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. - Bij het inwinnen van medisch advies, de
verpakking of het etiket ter beschikking houden. - Buiten het bereik van kinderen houden. - Alvorens te gebruiken,
het etiket lezen. - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming
dragen.  NA INSLIKKEN: - De mond spoelen. - GEEN braken opwekken. - Onmiddellijk een arts raadplegen of naar
de dichtstbijzijnde Spoed Eisende Hulp van een ziekenhuis gaan. - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):
verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. - BIJ CONTACT MET DE
OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen.  - Onmiddellijk een arts raadplegen of naar de dichtstbijzijnde Spoed Eisende Hulp van
een ziekenhuis gaan. - Achter slot bewaren - Inhoud en verpakking afvoeren naar plaatselijke / regionale /
nationale / internationale voorschriften.
 
Inhoud: dinatriummetasilicaat. Inhoud van het product: niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen <5% Het product
bevat ook: tetranatriumethyleendiaminetetraacetaat.
 
Voor toepassingen die niet vallen onder Richtlijn 2004/42/ EG.
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Met ruim schoon water het teak spoelen nadat deze is gereinigd met TEAK WONDER® CLEANER.
Sprenkel de TEAKWONDER® BRIGHTENER rechtstreeks op het te reinigen oppervlak en verdeel het
product gelijkmatig.
Dit product kan worden aangebracht met een sponsje, zwabber of deck borstel.
Het teak wordt onmiddellijk lichter. Spoel onmiddellijk na met overvloedig schoon water en laat het product
niet drogen op het oppervlak.
Laten drogen (kurkdroog), dan TEAK WONDER® DRESSING & SEALER aanbrengen, zoals is aangegeven op
de verpakking, om het teak langdurig te beschermen.

TEAK WONDER® –BRIGHTENER
 
TEAK WONDER® BRIGHTENER is dé doeltreffende kleurhersteller voor teakhout en andere hardhout
soorten. Brengt de originele, heldere, gouden kleur terug!
 
Gebruiksaanwijzing:
1.
2.

3.
4.

5.

 
TEAK WONDER® BRIGHTENER is niet schadelijk voor de meeste scheeps,- verven, vernissen, fiberglas of
aluminium legeringen. Als gevolg van diverse formules van verven, vernissen, enz., raden we aan om contact te
vermijden met deze oppervlakte om eventuele schade te voorkomen. Test bij voorkeur een onopvallend stuk
teak.
 
Niet mengen:
TEAK WONDER® CLEANER & TEAK WONDER® BRIGHTENER
 
GEVAARLIJK: - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. - Bij het inwinnen van medisch advies, de
verpakking of het etiket ter beschikking houden. - Buiten het bereik van kinderen houden. - Alvorens te
gebruiken, het etiket lezen. - Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.   NA INSLIKKEN: - De mond spoelen. - GEEN braken
opwekken. - Onmiddellijk een arts raadplegen of naar de dichtstbijzijnde Spoed Eisende Hulp van een
ziekenhuis gaan. - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid
met water afspoelen/afdouchen. - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  - Onmiddellijk een arts raadplegen
of naar de dichtstbijzijnde Spoed Eisende Hulp van een ziekenhuis gaan. - Achter slot bewaren – Inhoud en
verpakking afvoeren naar plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
 
Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke
gassen (chloor) vrijkomen.
Inhoud: ZOUTZUUR <5%.
Voor toepassingen die niet onder Richtlijn 2004/42/ EG.
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Goede roeren voor en tijdens het gebruik
Indien noodzakelijk dient u het teak eerst te reinigen met TEAK WONDER® COMBO PACK. Voor het
aanbrengen van TEAK WONDER® DRESSING & SEALER dient het hout volledig droog te zijn (kurkdroog).
Wanneer het teak niet voldoende gedroogd is, kunnen er na afwerking met TEAK WONDER® DRESSING
& SEALER zwarte vlekken ontstaan.
Aanbrengen met een kwast en ten minste 1 uur laten drogen.
Alle contact met geschilderde of metalen oppervlakken dienen gelijk te worden schoongeveegd met een
droge doek om vlekken te voorkomen.
Twee lagen zijn aanbevolen bij de 1ste behandeling, extra behandelingen zijn aanbevolen elke 8 tot 12
weken of wanneer er duidelijke slijtage is van de zon of zee.

TEAK WONDER® - DRESSING & SEALER
 
TEAK WONDER® DRESSING & SEALER is dé teak sealer welke uw teakhout beschermt tegen invloeden van
zon en weersomstandigheden. Voorkomt vergrijzing, groei van algen en is vuilafstotend.
 
Gebruiksaanwijzing:
 
1.
2.

3.
4.

5.

 
Behoud de prachtige gouden verschijning zonder het teak elke dag te moeten wassen met schoon water. Bij
het aanbrengen van dit product worden de poriën van het hout gedicht om zo te voorkomen dat vuil en stof
het hout kan binnen dringen en voorkomt dat het hout donkerder wordt. Ook wordt de van nature in
teakhout aanwezig olie beschermd tegen oxidatie en verkleuren door blootstelling aan het ultraviolet licht
van de zon. TEAK WONDER® DRESSING & SEALER ruikt niet en wordt niet glimmend of glad, het plakt ook
niet. Het droogt snel en hoopt niet op aan het oppervlak. Het is het helderste van de behandelingen
gedurende de verwerking en wordt vrijwel onzichtbaar zodra het is opgedroogd.
 
GEVAARLIJK: - Licht ontvlambare vloeistof en damp. - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. - Kan
dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. - Bij het inwinnen van medisch advies, de
verpakking of het etiket ter beschikking houden. - Buiten het bereik van kinderen houden. - Alvorens te
gebruiken, het etiket lezen. - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en
andere ontstekingsbronnen. - Niet roken. - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. - NA
INSLIKKEN: Onmiddellijk een arts raadplegen of naar de dichtstbijzijnde Spoed Eisende Hulp van een
ziekenhuis gaan. - GEEN braken opwekken. - In geval van brand blussen met droog poeder of CO2, in geen
geval blussen met water! - Achter slot bewaren. - Buiten het bereik van kinderen houden. - Inhoud en
verpakking afvoeren naar plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
 
INHOUD: koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen, <2% aromaten; destillaten (aardolie),
met waterstof behandeld licht; Nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar; ethylbenzeen. Voor
toepassingen die niet vallen onder Richtlijn 2004/42/ EG.
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Met behulp van de bijgeleverde spuitmond genoeg schuim aanbrengen om het te reinigen gebied volledig te
bedekken.
Wrijf zachtjes met een zachte borstel om het schuim van de instant teak cleaner de vlek binnen te laten
dringen.
Laat gedurende ten minste 2-3 minuten rusten, daarna met een vochtige spons verwijderen. Herhaal de
behandeling indien nodig.

TEAK WONDER® – INSTANT TEAK CLEANER
 
TEAK WONDER® INSTANT TEAK CLEANER is dé krachtige reiniger voor teakhout en andere hardhout
soorten. Verwijderd de grijze laag en groene aanslag in een handomdraai!
 
Gebruiksaanwijzing:
1.

2.

3.

 
Het aan te raden om op een kleine onopvallende plaats eerst te testen alvorens de behandeling van een vlek in
het zicht te starten. Elke kleurverandering op het teak kan worden verwijderd door een daaropvolgende
behandeling met TEAK WONDER® CLEANER en TEAK WONDER® BRIGHTENER. Niet aanbrengen op een
hete ondergrond of in direct zonlicht. Niet laten opdrogen zonder de resten te verwijderen met een vochtige
spons.
 
Niet Mengen:
TEAK WONDER® INSTANT TEAK CLEANER & TEAK WONDER® BRIGHTENER 
 
Buiten bereik van kinderen houden
Contact met de ogen vermijden
 
Inhoud: (reg. CE 648/2004):
1-5% ALCOHOLS ETHOXYLATED (cas: 68439-54-3)
1-5% DISODIUM METASILICATE (cas: 014-010-00-8)
5-10% 1-METHOXY-2-PROPANOL (603-064-00-3)
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