TEAKSEAL
Colour Protector
TEAKSEAL Colour Protector är en utav GlueFast’s avancerade och högkvalitativa produkter,
framtagna speciellt för marin användning.
BESKRIVNING
• Upp till 3 ggr längre livslängd
• 100% vattenbaserat
• Ingen olja
• Kladdar inte
• Inga lösningsmedel
• Ej giftigt
• Inte frätande
• 100% biologiskt nedbrytningsbar
• Räcker längre, till ca 18-20m2
FÖRDELAR
• Ger en föryngrande effekt på ditt teakdäck för en längre tid utan användning av oljor och lösningsmedel
• Teakseal Colour Protector håller upp till tre gånger längre än andra traditionella teakoljor
• Ger mycket bra motstånd mot fläckar av ex vin m.m
• Miljövänlig eftersom den är 100% vattenbaserad och biologiskt nedbrytningsbar
• Innehåller inga aggressiva syror eller alkaliska kemikalier
• Snabb och enkelt att applicera
• Innehåller ingen olja, därmed inget onödigt kladd: kläderna hålls rena
• Resistent mot mögeluppkomst och förhindrar svarta fläckar på teaken
• Absorberas lätt av teak och andra exotiska träslag som används inom marinindustrin
ORDERINFORMATION
Förpackningsstorlek: Flaska på 1 liter
Täcker: Ca 18-20m²
Färg: Teak/brun
SÄKERHETSINFORMATION
Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.
TRANSPORTKLASSNING
Ej tillämplig.
Ovanstående upplysningar är baserade på vår mångåriga och nuvarande erfarenhet, utan bindande ansvar för korrekthet eller eventuellt
saknade upplysningar. Eftersom vi inte har någon kontroll över användandet eller av de material där vår produkt används, bär vi inte heller något
ansvar för det uppnådda resultatet. Det rekommenderas att fastlägga produktens egenhet för varje enskild och aktuell användning.
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TEAKSEAL
Colour Protector
BRUKSANVISNING
1. Grå teak eller teak behandlat med olja eller annan teakvårdsprodukt måste först rengöras med
Teakseal’s Teak Cleaner med färsk- eller saltvatten. Efteråt måste teaken sköljas av endast med färskvatten.
2. Om träet känns strävt eller slitet rekommenderas att slipa lätt med sandpapper för att få en ny finare
yta. Teaken måste därefter rengöras ordentligt med Teakseal Teak Cleaner innan applicering av
Teakseal Protector.
3. Försäkra Dig om att däcket är 100% torrt och rent från smuts innan behandling.
4. Skaka flaskan väl innan användning, minst 30 sekunder. Skakas flaskan för lite kan det innebära en
ojämn fördelning av pigment. Skaka också under arbetets gång.
5. Applicera ett tunt lager av Colour Protector jämnt fördelat över teaken med en luddfri trasa, dock
måste lagret täcka fibrerna. Arbeta in Colour Protector jämnt över teaken i fiberriktningen.
Ett andra lager kan appliceras efter bara 30 minuter, eller när teaken torkat.
6. Överapplicera inte. Max två lager behövs. 1 liter räcker till ca 18-20m2 teakdäck med två lager.
Skydda teaken från vatten i 48 timmar efter applicering.
7. Det rekommenderas att du använder Colour Protector var 6e månad, eller när du märker att färgen på
ditt däck börjar blekna.
8. Förvara flaskan frostfritt.
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