TUIN

Hoe maak je tuinmeubelen in teak
waterafstotend?

VOORBEREIDING
Voor de voorbereiding heb je een tuinslang of hogedrukreiniger,
een schuurborstel, harde sponzen, een blokborstel,
handschoenen en een veiligheidsbril, een emmer, een afdekzeil
én Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout nodig.

1

Reinig de tuinmeubelen een eerste maal met water. Je
kan ook een hogedrukreiniger gebruiken. Hanteer altijd
een beperkte druk (max. 100 bar) en een open straal,
om beschadiging van de houtnerf of streepvorming te
voorkomen.

2

Leg een afdekzeil onder de tuinmeubelen om de
ondergrond te beschermen.

3

Draag een veiligheidsbril en geschikte handschoenen voor
de volgende stap.
Breng Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout
ruim aan op het natte hout met een blokborstel.
Laat het product een kwartier inwerken.
Schrob het oppervlak tijdens het inwerken van de
Krachtreiniger met een schuurborstel en behandel
plaatselijk hardnekkige vlekken met een harde spons.
Spoel daarna met zuiver water tot er geen schuimvorming
meer optreedt. In geval van hardnekkige vlekken of sterke
vervuiling, de behandeling herhalen.
Grondig laten doordrogen alvorens een afwerking met
beits of olie aan te brengen.

TIP

Nieuwe tuinmeubelen hoef je enkel te
ontstoffen en te ontvetten.
Vergrijsd hout kan je ook nog ontgrijzen
met Xyladecor Ontgrijzer voor alle
Buitenhout. Hiermee wordt de vergrijzing
homogeen verwijderd.

AFWERKINGSLAGEN
Voor het oliën van tuinmeubelen heb je een borstel, een emmer,
handschoenen en niet-pluizende doeken nodig.

EERSTE AFWERKINGSLAAG
1

Breng een eerste laag Xyladecor Teakolie Waterproof aan
met een borstel.

2

Laat gedurende 15 minuten inwerken.
Veeg daarna de overtollige olie af met een propere, nietpluizende doek.

TWEEDE AFWERKINGSLAAG
1

Breng indien nodig een tweede laag aan op dezelfde
manier.

2

Veeg na 15 minuten opnieuw de overtollige olie met een
propere pluisvrije doek af.

Laat de tuinmeubelen grondig drogen voor je ze weer in
gebruik neemt.

Geniet van je resultaat!

Shoppinglist
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Xyladecor Krachtreiniger
voor alle Buitenhout
Xyladecor Ontgrijzer
voor alle Buitenhout
Tuinslang of hogedrukreiniger
Schuurborstel
Harde sponzen







Blokborstel




Handschoenen

Handschoenen
Veiligheidsbril
Emmer
Afdekzeil

AFWERKINGSLAGEN





Xyladecor Teakolie Waterproof
Borstel

Niet-pluizende doeken

Emmer

Voor meer info

www.xyladecor.be

0800-32.000

