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Vedligeholdelse

TEAK
HAVEMØBLER
Teak er en smuk og holdbar træsort som med den rette behandling kan holde i
mange år.
Om man vælger at lade over fladen stå ubehandlet eller man vælger at oliere den,
kræver den en jævnlig efterbehandling.
Teak er fra naturens side en olieholdig træsort og vælger man at lade den stå uden
oliebehandling vil den med tiden få en grå og sølvfar vet over flade – forudsat at
man efterbehandler som beskrevet nedenfor.
Hos Mandalay anbefaler vi ikke, at man oliebehandler sine teakmøbler. Dette
kræver jævnligt rengøring/afrensning og forkert behandling kan tillukke
svampesporer under olien.
Vælger man at oliere eller på anden måde at over fladebehandle møblet, kan
Mandalay ikke gøres ansvarlig for udfaldet.
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UBEHANDLET TEAK
NYE HAVEMØBLER
Inden møblet tages i brug, skal det først afrenses. Dertil skal man bruge en blød
klud/svamp og vand tilsat mildt opvaskemiddel. Møblet tørres efter med en tør
klud.
Efter en afrensning vil træporerne rejse sig. Når over fladen er helt tør, kan det efterslibes med meget fint stykke sandpapir (korn 180 - 240), og over fladen vil igen
blive glat og behagelig. Husk altid at slibe i årenes retning.
Står møblerne i det fri og udsættes for forskelligt vejrlig, kræver det mere vedlige holdelse end hvis det står under tag.
HUSK at møblet ikke må tildækkes med f.eks. et plastovertræk, hvis træet er det
mindste vådt. Det vil i så fald give optimale betingelser for skimmelsvamp og
dermed misfarvning af træet. En såkaldt drivhuseffekt. Ved brug af plastovertræk
er det vigtig, der kommer hæld på overtrækket, så vand kan løbe af og træet kan
få luft.
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RENGØRING & RENS
AF TEAKOVERFLADER
Mange oplever at over fladen på teakmøblerne får skimmel og misfar vning.
I naturen findes sporer af skimmelsvampe overalt. I luften, i jorden og på organisk
materiale såsom blade fra træer o.lign. Sammen med den tiltagende luftfugtighed
får svampesporene optimale betingelser, hvis ikke man forebygger i form af en
jævnlig rengøring.
Skimmelsvamp eller blåsplintsvamp udendørs udgør ikke nogen helbredsfare,
men vil med tiden give en mørk ( jordslået) og i værste fald en slimet over flade
som kan være svær at fjerne.
Forebyggelse er der for et MUST, for at bevare en smuk over flade.
Der er flere midler til at rense teakover flader. Husk der for altid at følge anvisningen på produktet - både til selve anvendelsen, men også om der står angivet evt.
forhold omkring vejr og vind i forbindelse med renseprocessen.
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LØBENDE VEDLIGEHOLD
MED SÆBESPÅNER
Til almindelig aftørring anvendes en fugtig klud, opvredet i en mild sulfo.
Mindre fedtpletter og skjolder kan ofte fjernes med en sæbespånebehandling.

SÅDAN SÆBEBEHANDLER DU:

1. Du skal bruge ca. 2 dl hvide sæbespåner til 1 liter varmt vand samt en blød,
ren bomuldsklud/svamp.
2. Sæbespånerne opløses, piskes op og stilles til afkøling, indtil de opnår
konsistens af en tyk grød.
3. Møblerne placeres i skygge.
4. Grøden påføres træet i et jævnt lag med bomuldskluden eller svampen
5. Brug herefter kluden/svampen til at rense møblet godt. Du skal ikke være
bange for at tage fat.

6. Skyld møblet grundigt med vand.
Gentag behandlingen for at opnå maksimal rengøring.
En rigtig en god idé til at få behandlingen til at beskytte længere
7. Påfør et jævnt lag grød og massér/poler den godt ned i træet med en klud
eller svamp.
Opløsningen skal trække godt ned i træet. Lad det efter følgende stå i 30
minutter
8. Tør nu den overskydende sæbe af teakover fladen med en tør klud. Overfladen har nu en sæbehinde, der skal beskytte mod snavs.
Ved mindre fedtpletter kan du anvende fint sandpapir (kort 180 - 240). Træets
naturlige farve vil blive synlig igen, men området vil hurtigt få sin patina igen og
træet tager ikke skade.
BEMÆRK: Sæbespånebehandling forhindrer ikke patinering.
Der findes mange råd (og ammestueråd), kotumer og vaner til vedligeholdelse af
havemøbler - herunder også til anvendelse af rensemidler. Vælger du at anvende
et rensemiddel, så følge altid vejleningen for anvendelse af produktet inden du
går igang.
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HAVEMØBLER
MED SUNLOOM FLET
SunLoom-flet havemøbler kræver ikke nogen særlig vedligeholdelse. Hvis flettet
bliver snavset, så kan du vælge rengøring af flet havemøbler med en mild sæbe opløsning og en blød børste. Efterskyl altid med rent vand.
Vær opmærksom på ikke at benytte slibende, ætsende eller blegende rengøringsmidler til rengøring af flet havemøbler.
Vi anbefaler altid, at pletter (f.eks. fugleklatter) vaskes af hurtigst muligt, da disse
kan indeholde stoffer, der kan påvirke flettens indfar vning.
BEMÆRK: Brug ikke slibende, ætsende eller blegende rengøringsmidler.
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RENGØRING
AF LAKERET ALUMINIUM
Rengøring skal ske jævnligt. Almindeligt snavs fjernes med et almindeligt
rengøringsmiddel uden slibeeffekt og opløsningsmidler. Vi kan anbefale autoshampoo m/voks. Dette vil gøre det lettere at rengøre over fladerne fra gang til
gang.
Ved mere fastsiddende snavs som ikke lader sig fjerne med almindeligt rengøringsmiddel, kan man forsigtigt bruge renset benzin.
BEMÆRK: Brug ikke slibende, ætsende eller blegende rengøringsmidler.
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HØJTRYKS
KOMPAKTLAMINAT - HPL
En snavset bordplade kan aftørres med et almindeligt rengøringsmiddel til vinduer
opløst i varmt vand. Skylles efter med vand og tør efter med en tør klud for at undgå
striber.
Over fladen er særdeles robust. Dog kan skarpe redskaber ridse. For en optimal vedlige holdelse af laminathavemøbler fraråder vi desuden, at du placerer meget varme genstande som gryder, pander og fyr fadslys direkte på bordpladen.
BEMÆRK: Slibende (skurepulver) og ætsende rengøringsmidler må ikke anvendes, da
det kan skade havemøblerne.
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VINTEROPBEVARING
AF TEAKMØBLER
Teakhavemøbler opbevares optimalt et tørt sted gerne med udluftning f.eks.
carport, overdækket terrasse, dette er med til at forlænge møblernes levetid.
Møblerne bør først stilles til vinteropbevaring når de er tørre på over fladen - ellers
vil der komme skimmelsvamp i træet.
Tildækning med plastovertræk eller anden form for tæt materiale anbefales ikke.
Efterspænd altid dine møbler inden opbevaring og inden brug ved foråret.
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