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. Goede roeren voor en tijdens het gebruik
2. 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.
3. Aanbrengen met een kwast en ten minste 1 uur laten drogen.
4. Alle contact met geschilderde of metalen oppervlakken dienen gelijk te worden schoongeveegd met een droge
doek om vlekken te voorkomen.
5. 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.
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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TEAK WONDER® - DRESSING & SEALER
Instructions:
1. Stir contents before and while applying.
2. If it is necessary, the teak should be cleaned with TEAK WONDER® COMBO PACK.
Be sure that the wood is completely dry before applying TEAK WONDER® DRESSING & SEALER.
3. Apply with a brush and let dry for at least one hour.
4. Contact with all painted or metal surfaces should be immediately wiped clean with a dry cloth to avoid
staining.
5. Two coats are recommended for the 1st application and additional applications are recommended every 8 –
12 weeks or when wear is evident from sun and sea.
Will keep the splendid golden appearance without having to wash teak every day with fresh water. Applying this
product seals the pores of the wood thus preventing the penetration of the dust and dirt that darken it, and also
protects the natural teak oils against ultraviolet rays that oxidise and discolour them. TEAK WONDER®
DRESSING & SEALER does not smell, does not become shiny or slippery, does not stick, dries rapidly and does
not make or build up the surface. Het is het helderste van de behandelingen tijdens het aanbrengen en wordt
praktisch onzichtbaar zodra het is opgedroogd.

DANGER: Flammable liquid and vapour. - May cause drowsiness or dizziness. - May be fatal if swallowed and
enters airways. - If medical advice is needed, have product container or label at hand. - Keep out of reach of
children. - Read label before use. - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition
sources. - No smoking. - Use only outdoors or in a well-ventilated area. - IF SWALLOWED: immediately call a
POISION CENTRE or doctor/physician. - Do not induce vomiting. In case of fire use dry powder or CO2 for
extinction. - Store locked up. - Dispose of contents/container in accordance with regulations.

CONTENTS: hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics; distillates (petroleum). 'hydro
treating' light naphtha (petroleum), ‘hydro treating’ heavy; ethylbenzene.
For uses not covered by Directive 2004/42/EC.
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