
Beste Klant,
Hartelijk dank voor uw aankoop bij Tuinbank-Teak!
Uw tuinmeubel is bij aankoop onbehandeld. Op deze manier kunt u er zelf voor
kiezen hoe u de bank wilt onderhouden.

Wel of geen olie?
Wilt u de honingbruine kleur van de bank behouden? Dan kunt u het meubel het
beste kort na aankoop behandelen. Wij gebruiken bij voorkeur de
verzorgingsproducten van WOCA. De oliën laten de bank bijna tot niet
verkleuren. Tevens is de bank beschermd tegen vocht, vuil en aanslag.

Toch liever een mooi grijs teakhouten meubel? Dan hoeft u de bank de eerste
tijd niet behandelen. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal de bank
vanzelf vergrijzen. U kunt eventueel na een aantal jaar het hout voeden met een
kleurloze olie zoals de WOCA Exterior Oil Naturel.

Schoonmaken
Wanneer het tuinmeubel het gehele jaar buiten staat, kan er groene aanslag
ontstaan. Ook kan gebruik ervoor zorgen dat vlekken op het meubel komen.
Schoonmaken kan op verschillende manieren. De meest makkelijke en
goedkoopste manier is met een harde borstel, warm water en groene zeep.
Liever een diepte reiniging? Kies dan voor de WOCA Cleaner of de Ontgrijzer.
Vergeet niet de bank daarna met olie te behandelen om de bank te beschermen.

Zorg er in ieder geval voor dat u de bank niet schoonmaakt met een
hogedrukreiniger! Deze methode haalt al de natuurlijke oliën uit het hout
waardoor het hout uitdroogt en de levensduur van het meubel aanzienlijk wordt
verkort.

Dek uw tuinmeubel ook niet af. Het hout kan hierdoor niet ademen waardoor het
gevoelig wordt voor schimmels. Zet de bank in de winter eventueel in de schuur
of laat de bank buiten staan. Maak de bank in het voorjaar weer schoon met één
van bovenstaande methodes.

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op!
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