
 

 

 

 

Verpakking: 

* fles (losse 250 ml fles) 
* 10 liter 
  
  

Productinformatie 
  
Teakfix is een kleurloze beschermer op waterbasis voor onbewerkt (blank) 
teakhout of andere tropische hardhoutsoorten (voor binnen). 
  
Teakfix heeft als groot voordeel dat teakhout na een behandeling met Teakfix 
niet van kleur verandert. De natuurlijke uitstraling van het teakhout blijft 
behouden en het meubel is direct beschermd tegen vuil en vochtvlekken. 
  
Teakfix heeft wel de eigenschap dat het minder bestendig is tegen vlekken op 
basis van vet. Echter zijn vetvlekken ook weer redelijk gemakkelijk te 
verwijderen. 
  
  

Verwerkingsadvies 
 
Het te behandelen oppervlak dient schoon te zijn. Indien nodig, vervuilde oppervlakken eerst reinigen met Woodclean 
intensieve houtreiniger en goed laten drogen. 
  
Teakfix met een schone stevige doek of kwast royaal aanbrengen en egaal verdelen over het oppervlak. Vervolgens 
deze laag goed uitwrijven met een doek en laten drogen. Voor optimale bescherming na 24 uur een tweede laag Teakfix 
aanbrengen. Na 24 uur droogtijd heeft Teakfix het optimale beschermingsniveau bereikt. 
  
Vooral bij onbehandelde meubelen die voor een eerste keer een behandeling krijgen, is het raadzaam 2 of 3 lagen aan 
te brengen. Het is het aan te bevelen om behandelde meubelen minimaal 2 tot 4 keer per jaar te blijven onderhouden 
met Teakfix. Na verloop van tijd is het raadzaam het meubel (alvorens een nieuwe laag Teakfix aan te brengen) eerst te 
ontvetten/reinigen met Woodclean intensieve houtreiniger! Zo wordt voorkomen dat vervuilde lagen zich vermengen met 
een nieuwe (schone) laag Teakfix. 
 
Vlekken  
Voorkomende vlekken het liefst direct verwijderen met een tissue of doekje. Blijvende vlekken trachten te verwijderen 
met een doekje dat bevochtigd is met Woodclean intensieve houtreiniger . Het behandelde oppervlak dan wel weer dun 
nabehandelen met Teakfix. Hardnekkige vlekken of kringen in het meubel voorzichtig trachten te verwijderen met een 
zeer fijn staalwolletje of schuursponsje (eventueel in combinatie met Woodclean). Daarna altijd weer nabehandelen met 
Teakfix! 

 


