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Udržuje zlatavě hnědou
barvu teaku po
dlouhou dobu
Udržuje zlato hnedú
farbu teaku po
dlhú dobu

W A T E R - B A S E D
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CZ

TEAK

Proč je o tolik lepší než Teakový olej/nátěr:
PROTECTOR
1. Udržuje zlatavě hnědou barvu teaku po dlouhou dobu:
• až 4x delší, než u teakového oleje • až 2x delší, než u teakového nátěru
2. Jedná se o ekologický přípravek, neboť je založen na vodní bázi; je nehořlavý;
není jedovatý; EcoSafe.
3. Snadno a rychle použitelný.
4. Není to olej, není mastný: oblečení zůstává čisté.
5. Zabraňuje vzniku plísně a chrání před černými skvrnami na teaku.
POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ:
1. Během použití přípravku noste gumové rukavice a ochranu očí. Před použitím zakryjte
pečlivě okolní podlahovou plochu.
2. Zašedlé (zvětralé) teakové dřevo nebo dřevo ošetřené teakovým olejem musí být nejdříve
očištěno čističem TEAK CLEANER.
3. Pokud je povrch nábytku drsný, dřevo před použitím TEAK PROTECTOR lehce přebruste.
Ujistěte se, že teak je 100% suchý, zbavený nečistot a prachu.
4. Nové teakové dřevo: nechte jej týden před aplikací přípravku stát ve venkovním prostředí.
5. TEAK PROTECTOR před použitím alespoň jednu minutu promíchejte a protřepejte.
Nedostatečné promíchání může způsobit nerovnoměrné zabarvení.
6. Doporučujeme, abyste TEAK PROTECTOR před použitím vyzkoušeli na malé ploše (na
zadní straně nohy stolu nebo židle), abyste se ujistili, že Vám zabarvení vyhovuje.
7. Pomocí čistého hadříku naneste na nábytek velice tenkou vrstvu přípravku TEAK PROTECTOR.
Po cca 30 minutách vysychání naneste druhou velice tenkou vrstvu přípravku.
8. Doporučujeme teakový nábytek aspoň jednou ročně ošetřit přípravkem TEAK PROTECTOR.
UPOZORNĚNÍ: • Nenechávejte přípravek v dosahu dětí • Zabraňte kontaktu přípravku s
očima a pokožkou • Používejte pouze v dobře větraném prostoru • Nádobku skladujte s
řádně dotáženým uzávěrem • V případě požití přípravku nevyvolávejte zvracení: vyhledejte
okamžitě lékařskou pomoc a ukažte nádobku nebo etiketu přípravku • Výrobce nepřebírá
zodpovědnost za nesprávné použití • Důležité: chraňte přípravek před mrazem.
V uzavřených obalech lze přípravek skladovat po dobu 5 let od data výroby. Poslední dvě dvojčíslí
označení na obalu je týden a rok výroby přípravku.

SK

Prečo je o toľko lepší ako teakový olej/náter:
1. Udržuje zlatohnedú farbu teaku po dlhú dobu:
• až 4x dlhšie ako teakový olej • až 2x dlhšie ako teakový náter
2. Ide o ekologický prípravok, lebo je založený na vodnej báze; je nehorľavý,;
nie je jedovatý; EcoSafe
3. Ľahko a rýchlo použiteľný
4. Nie je to olej, nie je mastný- oblečenie ostáva čisté
5. Zabraňuje vzniku plesne a chráni pred čiernymi škvrnami na teaku
POKYNY PRE POUŽÍVANIE:
1. Počas používania prípravku noste gumové rukavice a ochranu očí. Pred použitím
dôkladne zakryte okolitú podlahovú plochu.
2. Šedivé (zvetrané) teakové drevo alebo drevo ošetrené teakovým olejom musí byť najskôr
očistené čističom TEAK CLEANER.
3. Pokiaľ je povrch nábytku drsný, drevo pred použitím TEAK PROTECTOR ľahko prebrúste.
Uistite sa, že teak je 100% suchý, zbavený nečistôt a prachu.
4. Nové teakové drevo: nechajte ho týždeň pred aplikovaním prípravku stáť vo vonkajšom prostredí.
5. TEAK PROTECTOR pred použitím aspoň jednu minútu premiešajte a pretrepte.
Nedostatočné premiešanie môže spôsobiť nerovnomerné zafarbenie.
6. Odporúčame aby ste TEAK PROTECTOR vyskúšali na malej ploche (napr. na zadnej
strane nohy stola alebo stoličky), aby ste sa uistili, že Vám zafarbenie vyhovuje.
7. Pomocou čistej handričky naneste na nábytok veľmi tenkú vrstvu prípravku TEAK PROTECTOR.
Po cca 30 min. schnutia naneste druhú veľmi tenkú vrstvu prípravku.
8. Odporúčame teakový nábytok aspoň raz do roka ošetriť prípravkom TEAK PROTECTOR.
UPOZORNENIE: • Nenechávajte prípravok v dosahu detí • Zabráňte kontaktu s očami
a pokožkou • Používajte iba v dobre vetranom priestore •Nádobku skladujte s riadne
utiahnutým vrchnákom • V prípade požitia prípravku nevyvolávajte zvracanie: vyhľadajte
okamžite lekársku pomoc a ukážte nádobku alebo etiketu prípravku • Dôležité: chráňte
prípravok pred mrazom !
V uzavretých obaloch je možné prípravok skladovať po dobu 5 rokov od dátumu výroby. Posledné
dve dvojčíslia označenia na obale sú týždeň a rok výroby prípravku.

Výrobce/Výrobca: Golden Care Company BV, Bosstraat 63a,
5553 CK Valkenswaard, The Netherlands, Tel.: +31 40 2041115,
E-mail: info@golden-care.com, www.golden-care.com
Obsah: 1 litr/liter
Distributor pro CZ: MOUNTFIELD a.s.,
Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice,
Tel: +420 255 704 261, www.mountfield.cz
Distribútor pre SK: Mountfield SK, s.r.o.,
Červenej armády 1, 036 01 Martin,
Tel: +421 434 133 831,
www.mountfield.sk

