
TEAK REINIGING EN ONDERHOUD 

Teak meubelen hebben geen speciale onderhoudsroutine of extra bescherming nodig. Een occasione-
le reiniging volstaat. De kleur van het teakhout zal van goudbruin naar een licht zilvergrijs veranderen 
wanneer de pigmenten in de oppervlaktelaag van het hout beginnen te vervagen. Dit proces duurt 6 
maanden tot 2 jaar, afhankelijk van de locatie en de weersomstandigheden. Het teakhout van onze 
meubelen is natuurlijk en onbehandeld. 

We raden u aan om uw teakhouten meubelen op natuurlijke wijze te laten verweren en ze één of twee 
keer per jaar grondig schoon te maken met water en bruine zeep (zie onderstaande instructies). U kunt 
ook een teak cleaner gebruiken.

Indien het hout ruw aanvoelt en u opstaande oneffenheden wenst te verwijderen, mag u uw teakhouten 
meubelen af en toe licht schuren. Zo krijgt het oppervlak terug een gladde afwerking. In geen geval mag 
een hogedrukreiniger worden gebruikt om teak te reinigen, omdat dit het zachte oppervlak aantast.

U kan Golden Care Teak Shield over het verweerde oppervlak aanbrengen om vocht af te stoten en het 
hout te beschermen tegen vlekken van voedsel en dranken. Breng het Teak Shield eenmaal per jaar aan 
voor de beste resultaten. We raden aan om tafelbladen tweemaal per jaar (in april en oktober) te behan-
delen om deze meer blootgestelde horizontale oppervlaktes tijdens de wintermaanden te beschermen.

We raden het gebruik van teakolie of andere houtolie op teak dat buitenshuis wordt gebruikt, af. Teak-
hout is van nature rijk aan oliën en de toevoeging van extra olie geeft geen extra bescherming. Mocht 
u echter willen dat uw teak er hetzelfde uitziet als wanneer het nieuw uit de doos komt, dan kan het 
wanneer het nog nieuw is, worden behandeld met Golden Care Teak Protector. Dit helpt de natuurlijke, 
bruine kleur van nieuw teak te behouden, zonder het teak te donker te maken.

Golden Care Teak Shield kan dan bovenop de sealer worden aangebracht om vocht af te weren en vlek-
ken te voorkomen.

Onderhoud van uw teak meubelen



Hoe maakt u uw teakmeubelen milieuvriendelijk schoon

Benodigdheden

• Borstel met medium tot zachte haren
• Water (tuinslang werkt het beste)
• Natuurlijke zachte zeep en sodakristallen (optioneel)
• Handschoenen (optioneel)

Vul een emmer met warm water en voeg hier groene zeep en eventueel 6 eetlepels sodakristallen aan 
toe voor een grondige reiniging.

Maak met een borstel en de zeepoplossing uit de emmer het meubel nat en laat dit zo’n 5-10 minuten 
intrekken.

Schrob of veeg het daarna met een schone borstel af en spoel het meubel daarna nog eens af met 
schoon water.

Als het meubel helemaal droog is, kunt u eventueel nog eventjes met fijn schuurpapier licht naschuren.


