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De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. 
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds. 

: :  TEAK CARE CLEANER 

Beschrijving: 
Is een vloeibaar reinigingsmiddel dat moeiteloos reinigt en teakhout er als nieuw laat uitzien. 
Teak Cleaner bezorgt het hout terug zijn natuurlijke kleur.  
Verkrijgbaar in 500 ml verpakking. 

Toepassing: 
Geschikt voor het reinigen van teakhouten meubelen en andere in de botenbouw verwerkte 
kwaliteiten hout.  Voor hardnekkige vlekken wordt het 2 tot 3 maal aangebracht.  

Gegevens bij levering: 
Kleur    
Viscositeit  
Soortelijk gewicht  
Houdbaarheid  
Consistentie  

Technische gegevens: 
Verbruik  
Shore  

groen-blauw
niet van toepassing 
ca. 1,10gr/cm³ 
onbeperkt 
vloeibaar 

afhankelijk van toepassing 
niet van toepassing 

Verwerking: 
Goed schudden voor gebruik!
Het te behandelen oppervlak vooraf met water overgieten en daarover gelijkmatig een laag Teak 
Cleaner met een borstel aanbrengen. Laat dit +-45 minuten inwerken. Schrob tussendoor met een 
harde borstel in de richting van de nerven. Houd in de tussentijd de teak. Spoel vervolgens na met veel 
water en laat dit goed drogen. Bij zware verontreiniging dient u de behandeling te herhalen.  Voor een 
langdurige bescherming kunt u het hout best nabehandelen met de SL Clear Teak Oil. 

Veiligheid: 
Bevat oxaalzuur. Dit is schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond. Draag steeds 
geschikte handschoenen en beschermende kleding. In geval van inslikken onmiddellijk een arts 
raadplegen en etiket of verpakking tonen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Lege verpakkingen 
horen thuis in de milieu-box.  
Zorg steeds voor een natte ondergrond. Grondig spoelen met water. 
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: water en zeep en voor de handen: handreiniger Slig (zeep 
Stockhausen). 
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