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CLOU Teakholz-Plegeset
5-dílná sada k ošetřování teakového nábytku

Charakteristika
Sada je určena k ošetřování zahradního nábytku. Vhodná je pro surová i olejovaná tvrdá dřeva (např. na eukalyptus, mahagon, balau, cedr). 

Sada obsahuje 
 CLOU Teak-Reiniger, čistič teakového dřeva, obsah 500 ml
 čisticí kartáč
 brusné rouno
 CLOU Teaköl, teakový olej k ošetření dřeva ve vnějším i vnitřním prostředí, obsah 750 ml
 štětec

Sada k ošetřování teakového nábytku je kompletní paket k čištění a ošetřování surových i olejovaných tvrdých dřev. CLOU Teak-Reiniger 
(čistič teakového dřeva) a CLOU Teaköl (teakový olej) jsou spolu optimálně sladěné, společně u dřeva podporují dlouhou 
životnost a odolnost povětrnostním vlivům, přitom zůstává zachovaná původní přírodní krása dřevěného povrchu. 

CLOU Teak-Reiniger odstraňuje zašednutí, špínu, mastnotu a olej z teakového dřeva a optimálně připravuje povrch dřeva k dalšímu 
ošetřování. Obsahuje 5% neionizovaných tenzidů, 5% anionizovaných tenzorů, alkohol, alkalie. UBA: 53210009.

CLOU Teaköl dodá dřevu odolnost proti působení vody a špíny a nečistot. Současně oživí odstín a texturu dřeva a plocha získá hedvábný 
lesk. Je vyrobený z přírodního oleje na bázi lněného oleje s přídavkem sušidel bez obsahu olova. UN 1263, příslušenství barev, 
třída 3, III ADR.

5 jednoduchých kroků k perfektnímu výsledku

1. Povrch dřeva postříkejte čističem CLOU Teak-Reiniger a nechejte působit 5 minut. Nepracujte na přímém slunci.
2. Čištění dřeva kartáčem
3. Omytí velkým množstvím vody
4. Po zaschnutí: dřevo vyhlaďte brusným rounem
5. CLOU Teaköl naneste štětcem nebo čistým hadrem ve směru struktury dřeva. Po 30 až 60 minutách čistým hadrem přeleštěte a 

odeberte hadrem nevsáknutý olej.

CLOU Teak-Reiniger
čistič teakového dřeva, odstraňuje špínu a zašednutí

Charakteristika
CLOU Teak-Reiniger je určený k čištění teakového dřeva, k odstranění zašedlých míst, špíny, mastnoty a oleje z teakového dřeva a 
k optimální přípravě povrchu pro nátěr olejem CLOU Teaköl.

Použití
Dřevo rovnoměrně nastříkejte čističem CLOU Teak-Reiniger a nechejte asi 5 minut působit. Hned potom povrch pečlivě překartáčujte 
rýžovým kartáčem a velkým množstvím vody dobře opláchněte. Čistič CLOU Teak-Reiniger nenechejte na dřevě zaschnout! 
Bude-li to třeba, opakujte tento krok ještě jednou.
Při používání čističe doporučujeme nosit gumové rukavice.
Očištěný povrch dřeva vyhlaďte brusným rounem a k oživení natřete olejem CLOU TEAKÖL.

Obsažené látky
5% neionizovaných tenzidů, 5% anionizovaných tenzorů, alkohol, alkalie

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevylévejte do kanalizace. Při kontaktu s očima vyplachujte ihned velkým množstvím vody otevřené oči a 
vyhledejte lékaře. Při požití ihned vyhledejte lékaře a předložte balení nebo etiketu. Při používání doporučujeme nosit gumové rukavice.

CLOU TEAKÖL
teakový olej k ošetření dřeva ve vnějším i vnitřním prostředí

Charakteristika
CLOU TEAKÖL je vynikající prostředek k čistění a ošetřování nábytku a jiných výrobků ze dřeva teaku nebo také jiných dřev umístěných ve 
vnějším nebo vnitřním prostředí. Ošetřující látky oživují povrch, dodají povrchu hedvábný lesk a odolnost proti působení vody a špíny a 
nečistot. 

Příprava povrchu
Důležité upozornění:   Mastné skvrny nejdříve odstraňte testovacím benzinem (terpentýnem). Skvrny od vody a alkoholu ošetřete lihem, nebo 
ředidlem CLOU Spezialverdünnung MP případně CLOU Verdünnung V1a potom natupujte olejem CLOU TEAKÖL. Pak na plochu naneste 
CLOU TEAKÖL, ještě za mokra přebruste brusným papírem a dále ošetřete hadrem navlhčeným v CLOU TEAKÖL.

Zpracování
Čistý měkký hadřík lehce navlhčete olejem CLOU TEAKÖL a naneste tence a rovnoměrně ve směru struktury na dřevo. Jestliže má být 
povrch tupě matný , přebruste ještě mokrou plochu jemným brusným papírem ve směru vláken dřeva a potom dobře vytřete hadrem 
navlhčeným v CLOU TEAKÖL. Při velkoplošném použití větrejte.
Použité hadry z důvodu možného samovznícení neschovávejte, ale před likvidací je namočte do vody. 

Hořlavý. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci nejezte a nepijte. Výpary nevdechujte. Nevylévejte do kanalizace. Zpracovávejte jen v dobře 
větraných prostorách. Při kontaktu s kůží omyjte vodou a mýdlem. Při kontaktu s očima vyplachujte několik minut otevřené oči tekoucí vodou.
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