
Obehandlad teak ändrar gradvis färg vid utomhusexponering från honungsfärgad i början, till silvergrå 
med tiden. Våra teakmöbler för utomhusbruk behandlas med en miljövänlig, vattenbaserad lösning med 
kiselvitriol som aktiv ingrediens. Det är detta som ger den gråaktiga färgen redan från början. Den olika 
strukturen i träet gör att bordet suger åt sig olika mycket av medlet och därav kan man få en liten skill-
nad i färg mellan olika bord. Behandlingen kommer gradvis att släppa och den naturliga patinan kommer 
framhävas och möblerna kommer sedan behålla sin silvergrå, naturliga färg. I vissa fall kan man upptäcka 
genomträngningar av sav och kåda från träet på ytan. Dessa utmärker sig som gulaktiga fläckar på bordet 
och är helt normala och kommer försvinna med tiden. 

Använd en lätt fuktad trasa vid rengöring. Möblerna ska behandlas ett par gånger per år med ”Teak 
Shield” för att behålla sitt skydd mot fläckar och vatten. Placeras torrt och fritt från temperaturväxlingar 
vid vinterförvaring. Vid fuktig och dåligt ventilerad förvaring kan mögel uppstå på träet, vilket kan vara 
svårt att få bort.

Teak Shield Golden Care 
Eventuella fläckar ska torkas bort omedelbart för att
undvika att de blir permanenta. Se till att hela träytan
exponeras för samma mängd solljus för att minska risken
för att färgen bleks ojämnt av solen. Det kan uppstå
små sprickor. Även temperatur och luftfuktighet
påverkar träets beteende och skruvar och delar bör
justeras regelbundet. Torka av med en fuktig trasa.

Möblerna bör behandlas ett par gånger per år med “Teak Shield” för att behålla sitt skydd mot fläckar 
och vatten. Använd inte rengöringsmedel. Placeras torrt och fritt från temperaturväxlingar vid vinter-
förvaring.

Här är länk till Teak Shield Golden Care
https://www.newport.se/shop/mobler/utemobler/teakmobler/teak-shield-golden-care
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För betongmöbler med träunderrede (Akacia) rekommenderar vi en olja anpassad för trä, ”Furniture Oil” 
från ”Leathermaster Scandinavia” är ett bra alternativ. Under tillverkningen behandlas möblerna med olja 
och det krävs att man fortsätter att olja in möblerna för att de ska hålla sig i gott skick. Om möbeln är 
placerad utomhus krävs inoljning flera gånger per år.

Se till att möbeln är torr och ren före inoljning. Fortsätt att olja tills ytan är mättad och möbeln inte tar 
åt sig mer av oljan. Torka bort överflödig olja med en trasa. Tänk på att skydda underlaget före och efter 
behandling.

Förvara gärna möblerna under tak och frostfritt om det går.

Sprayvax protection 
Spray Wax från Leather Master förhindrar att vätska och
smuts tränger ner i ytan. Produkten fungerar utmärkt på trä,
sten och andra absorberande material som behöver skyddas.
Testa alltid på en dold yta innan behandling. 
Räcker till 2-4 m2 beroende på hur absorberande ytan är.

Gör så här:
1. Skaka burken.
2. Spraya ett jämt lager med ca 20 cm avstånd på den yta som ska behandlas.
3. Polera omedelbart med en mjuk trasa. Låt inte vaxen torka in innan polering.
4. Ytan kan tas i bruk efter ca 2-4 timmar.

Här är länk till conditioner:
https://www.newport.se/shop/mobler/utemobler/teakmobler/sprayvax-protection
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