TEAKSEAL
Teak Cleaner
För rengöring av Marina teakdäck utan att skada nåtmassan och miljön.
TEAKSEAL Teak Cleaner är en utav GlueFast’s avancerade och högkvalitativa
produkter, framtagna speciellt för marin användning.
BESKRIVNING
• 100% vattenbaserat
• Inga lösningsmedel
• Ej giftigt
• Inte frätande
• 100% biologiskt nedbrytningsbar
• Räcker längre, till ca 30m2
FÖRDELAR
• Speciellt framtagen för att inte skada ditt teakdäck, målade ytor, fogar eller andra områden som kan
komma i kontakt med Teak Cleaner.
• Lyfter skonsamt bort smuts, mögel och oljor från teakdäcket utan att negativt påverka ytan, och ger
tillbaka den naturligt gyllenbruna nyansen till teaken.
• Miljövänlig eftersom den är 100% vattenbaserad och biologiskt nedbrytningsbar.
• Innehåller inga aggressiva syror eller alkaliska kemikalier.
• Snabbt och enkelt att applicera Teak Cleaner på ditt redan våta Teakdäck.
• Tar bort mögel och svarta fläckar från teaken.
ORDERINFORMATION
Förpackningsstorlek: Flaska på 1 liter
Täcker: Ca 30m²
Färg: Transparent
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
Teak Cleaner
BRUKSANVISNING
1. Grundliga förberedelser är av yttersta vikt. Teaken måste göras redo för rengöring
genom att noggrant väta teakdäcket och se till att teaken hålls vått under hela rengöringen.
2. Ifall teaken känns sträv eller sliten rekommenderas att slipa lätt med sandpapper för att få en finare
yta. Däcket måste därefter rengöras ordentligt med Teakseal Teak Cleaner innan applicering av
Teakseal Protector.
3. Skaka Teak Cleaner i minst 30 sekunder innan användning. Applicera direkt på teakdäcket eller
tvättsvampen och skrubba det våta träet, häll ytterligare vatten på ytan under tiden du rengör, detta
hjälper till att skölja bort smuts.
4. Teak Cleaner innehåller rengöring och blekmedel i ett steg, det penetrerar djupt ner i träet för en
långlivad fräschhet.
5. Skölj noggrant av Teak Cleaner från teakdäcket och andra ytor när du är klar, den bryts ned
omedelbart i kontakt med vatten då den är vattenbaserad och miljövänlig.
Skölj med färskvatten för att rengöra teaken.
6. 1 liter räcker till ca 30m² teakdäck
7. Använd Teak Cleaner vid behov. Vi rekommenderar vår Teak Colour Protector för en ung, naturligt
gyllenbrun färg på ditt teakdäck eller Teak Silver Protector för en vacker långlivad silvergrå ton.
8. För regelbunden användning häll 3 kapsyler Teakseal Cleaner i en hink med
vatten, rengör däcket varsamt med en mopp, skölj med färskvatten.
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