
ÖZELLİKLER

Ahşabın doğal varyasyonları (değişimleri ve çeşitleri) nedeniyle 
parçalar arasında doku ve renk farklılıkları görülebilir.

Doğal Akasya zamanla güzel bir gümüş gri rengine dönüşür. Bu aşınma 
süreci; dış etkenlere, iklime, kullanıma ve Teak yağı ile yapılan bakıma 
bağlı olarak değişecektir.

Mobilyaları dış etkenlerden korumak için özel olarak hazırlanmış dış 
mekân kılıflarımızı kullanmanız ürün ömrünün uzamasına ve hava 
şartlarından minimum oranda etkilenmesine yardımcı olur.

YAĞ YÜZEYİ

Akasya ağacı; yoğun ve yüksek yağ içeriğine sahiptir, bu da onu 
özellikle dış mekân kullanımı için uygun hale getirir. 

Doğal yağlar çürümeyi önleyerek; mantarlara, termitlere ve odun yiyen 
haşerelere karşı direnç sağlar.

Akasya ağacındaki doğal yağlar yağmura ve neme maruz kalması 
sonucunda yüzeye çıkabilir ve su lekesi gibi görünür. Bu durum ürünün 
doğal özelliğinden kaynaklı olup, normal bir durumdur. Böyle bir 
durum ile karşılaştığınızda;

• SNOC Teak Bakım Seti ile ürünü temizleyerek yüzeyindeki 
yağlanmayı giderin.

• Kurumaya bıraktıktan sonra kalan lekeleri 120’lik kumlu zımparayla 
hafifçe zımparalayarak çıkartabilirsiniz.

• SNOC Teak Bakım Seti uygulaması ahşabın neme ve lekelenmeye 
karşı dayanıklı olmasına yardımcı olacaktır. 

BAKIM & ONARIM

SNOC Teak Bakım Setini; ürünün ilk kullanımından önce ve her sezon 
sonunda uygulamanız, Akasya Ağacı’nın orijinal kalitesini korumasına, 
neme, UV ışınlarına, yiyecek - içecek lekelerine ve haşerelere karşı 
yüzey direncini arttırmasına yardımcı olacaktır.

İnatçı lekeleri temizlemek için SNOC Teak Temizleyicisini 
kullanmanızı tavsiye ederiz.  Mobilyaya yaklaşık 30 cm uzaklıktan 
maksimum 83 bar (1200 psi) geçmeyecek şekilde su püskürtün. 
Durulayın ve ardından güneşte kurumaya bırakın.

Akasya’nın neme maruz kalması sebebiyle zamanla ahşap damarında 
fazlalaşma görülebilir. Bu durumda 120’lik kumlu ince zımpara kâğıdı 
ile hafif bir zımpara yapmak yüzeyi pürüzsüzleştirecektir.

Akasya ürünlerinizin bakımını yapmadan önce mutlaka 220’lik 

AKASYA AĞACI MOBİLYALARINIZ İÇİN BAKIM REHBERİ



zımpara ile yüzey temizliğinin yapılması gerekir. Aksi takdirde 
zımpara yapılmadan yapılan yağlama işleminden istenilen verim 
alınamayacaktır.

ÖNERİLER

• Mobilya ve minderlerin yüzeyinde su birikmesine izin vermeyin. Bu 
durum lekelenmelere ve suyun kumaşın iç yüzeyine işlemesine neden 
olacaktır.

• Ürünlere uygun ölçülerde SNOC koruma kılıflarımızı kullanmanızı 
tavsiye ederiz.

• Koruma kılıfı kullanımında; mobilyalar ve minderler temiz ve kuru 
olmalıdır.

• Mobilyalarınızı koruma kılıfıyla örtmeden önce mümkünse minderler 
çıkarılmalıdır.

• Minderler ıslanırsa, tüm suyun akmasını sağlamak için fermuarı 
aşağı bakacak ve açılmış şekilde konumlandırın.

AKASYA AĞACI MOBİLYALARINIZ İÇİN BAKIM REHBERİ



YILLANMIŞ AKASYA MOBİLYALARINIZIN BAKIMI

ÖZELLİKLER

Akasya ağacı; yoğun ve yüksek yağ içeriğine sahiptir, bu da onu 
özellikle dış mekân kullanımı için uygun kılar. 

Doğal yağlar çürümeyi önleyerek; mantarlara, termitlere ve odun yiyen 
haşerelere karşı direnç sağlar.

Snoc’un Teak Bakım Yağları, sürdürülebilir bir malzemedir ve 
Akasya mobilyalara tel fırça kullanılarak uygulanır. Nem, hem ana 
malzemenin hem de bakım yağının doğal olarak genleşmesine ve 
büzülmesine sebep olur; sonrasında kılcal çatlaklara neden olur.

Herhangi bir boyalı yüzeyde olduğu gibi, uygulanan cilalar da dış 
etkenlere maruz kaldığında solacak ve yıpranacaktır. Zamanla cila 
alttaki doğal Akasya’dan ayrılacak ve griye dönmeye başlayacaktır. 
Sıcaklık değişimleri, iklim, maruz kalınan dış etkenlerin hepsi 
bakımları ve bakım için gerekli süreyi etkileyecektir. Akasya 
mobilyalarınız bakım yapılmadan veya korunmadan kullanıldığında 
yıpranma süreci hızlanır.

Mobilyaları dış etkenlerden korumak için özel olarak uyarlanmış 
koruma kılıflarımızı kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. 

BAKIM & ONARIM

Mobilyanın aşınması başladığında, aşağıdakileri öneririz:

• Mobilyaları hortumla yıkayın (basınçlı su kullanmayın) ve SNOC 
Bakım seti ile temizleyin

• Temiz bir yüzey sağlamak, kiri ve yıpranmış boyayı çıkarmak 
için sünger veya yumuşak bir sert fırça kullanarak temizleyin ve 
kurumasına izin verin (24 saat).

• Zamanla neme maruz kalmak ahşapta deformelere sebep olursa, 
120’lik kumlu zımpara kâğıdı ile hafifçe zımparalayın.

• Orijinal rengini korumak için SNOC Teak Parlatıcı uygulayın. 24 saat 
boyunca kurumaya bırakın.

• UV ışınlarından ve yiyecek içeceklerden korumak için SNOC Teak 
Yağı uygulayın.

ÖNERİLER

• Mobilya ve minderlerin yüzeyinde su birikmesine izin vermeyin.

• Nemli veya ıslak minderleri ürünlerin üzerinde uzun süre 
bırakmayın.

• Ürünlere uygun ölçülerde SNOC koruma kılıflarımızı kullanmanızı 
öneririz.



• Koruma kılıfı kullanımında; mobilyalar ve minderler temiz ve kuru 
olmalıdır.

• Ürünler, birkaç günden uzun süre kullanılmayacaksa küf oluşumunu 
önlemek için minderler mutlaka kaldırılmalıdır.

• Minderler ıslanırsa, tüm suyun akmasını sağlamak için fermuarı 
aşağı bakarak açılmış şekilde yanlarına doğru yatırın.

YILLANMIŞ AKASYA MOBİLYALARINIZIN BAKIMI



DIŞ MEKAN DÖŞEME VE MİNDER BAKIMI

SNOC KUMAŞLARI NASIL TEMİZLENİR?

Leke tutmaz SNOC kumaşları kirlere karşı oldukça dayanıklıdır. 
En yaygın lekeleri nasıl çıkaracağınız aşağıda açıklanmıştır. En iyi 
temizlik sonuçları için, kir meydana gelir gelmez temizlenmelidir. 
Kumaşa işlemiş lekeler profesyonel temizlik gerektirebilir.

Temizledikten sonra, kumaşı mutlaka iyice durulayın.

• Yüzeydeki tozu veya kiri temizlemek için elektrikli süpürge veya 
yumuşak temiz bir bezle hafif fırçalama hareketi uygulayın. Kir 
temizlendikten sonra lekeli bölgeyi temiz su ile nazikçe durulayın.

• Yağsız lekeler (çikolata, hardal, ketçap, kahve veya kırmızı şarap gibi): 
¼ fincan nötr deterjanı 1 fincan ılık suya dökün. Temiz ve nemli bir 
süngeri çözeltiye batırın ve lekenin ortasından dışarı doğru çalışarak 
süngerle lekeye hafifçe vurun. Lekeyi ovalamayın. Temiz su ile iyice 
durulayın.

• Gres bazlı lekeler (yağ, tereyağı veya ruj gibi): Temiz bir bezi veya 
süngeri %100 uçucu solvent asetona batırın ve lekeyi nazikçe ovalayın. 
Leke çıkarıldıktan sonra nötr bir deterjan kullanın (Aşağıdaki tabloya 
bakınız) ve temiz suyla iyice durulayın.

• Dezenfekte etmek için, %30 suya %70 İzopropil alkolü solüsyonu 
kullanmanızı öneririz. Temiz bir bezi solüsyona batırın ve lekeyi 
nazikçe ovalayın.

• İnatçı lekeler için profesyonel temizlik önerilir.

• Yağmurlu havalarda minderlerin içine su girmesini önlemek için 
minderleri kaldırın veya koruma kılıfı ile örtün. Minderle ıslanırlarsa 
açık havada kurumasını bekleyin.

ÖNEMLİ: Leke çıkarıcılar, solvent bazlı deterjanlar, hidrojen 
peroksit bazlı solüsyonlar kullanmayın. Bu tür temizleyiciler; 
ipliklerin direncine zarar verme, rengi soluklaştırma ve kumaşın 
dış mekân kullanımına uygunluğunu azaltma eğilimindedir.



LEKE NASIL TEMİZLENİR

Barbekü sosu
1:20’lik bulaşık deterjanı solüsyonuyla suya hızlıca süngerleyin; 
iyice durulayın. İnatçı lekeleri çıkarmak için gerekirse kumaş 
temizleme solüsyonu ile devam edin. İyice durulayın.

Kir/Çamur
1:20’lik bulaşık deterjanı solüsyonuyla suya hızlıca süngerleyin; 
iyice durulayın. İnatçı lekeleri çıkarmak için gerekirse kumaş 
temizleme solüsyonu ile devam edin. İyice durulayın.

Çim Lekeleri
1:20’lik bulaşık deterjanı solüsyonuyla suya hızlıca süngerleyin; 
iyice durulayın. İnatçı lekeleri çıkarmak için gerekirse kumaş 
temizleme solüsyonu ile devam edin. İyice durulayın.

Ruj veya Diğer Kozmetikler
1:20’lik bulaşık deterjanı solüsyonuyla hızlıca sünger ile 
ovalayın; iyice durulayın. İnatçı lekeleri çıkarmak için 
gerekirse kumaş temizleme solüsyonu ile devam edin. İyice 
durulayın.

Pas
Limon suyu ile ıslatın üstüne tuz döküp lekeyi ovalayın. Gerekirse 
limon suyunu tazeleyerek 24 saat bekletin. Durulayın ve gerektiği 
kadar tekrarlayın. Ardından 1:20’lik bulaşık deterjanı solüsyonu ile 
suyla yıkayın. İyice durulayın. Çamaşır suyu kullanmayın!

Alkollü İçecekler
1 litre suya 1/4 fincan bulaşık deterjanı ve 1/3 fincan beyaz 
sirkeyi birleştirin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş 
temizleme solüsyonu kullanın.

Çilek
1 litre suy 1/4 fincan bulaşık deterjanı ve 1/2 fincan 1 fincan 
beyaz sirkeyi birleştirin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş 
temizleme solüsyonu kullanın.

Kuş Pislikleri 1 litre suya 1/4 fincan bulaşık deterjanını birleştirin. İnatçı 
lekeler için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu kullanın.

Kan (Kuru)
1 litre suya 1/4 fincan bulaşık deterjanı ve 1/2 fincan  amonyak 
birleştirin. İnatçı lekeler için hidrojen peroksit ve kumaş 
temizleme solüsyonu kullanın.

Tereyağ
Emici olarak mısır nişastası uygulayın. Fazla gelen nişastayı 
temizleyin; kalıntıları bulaşık deterjanı ve su ile temizleyin. İnatçı 
lekeler için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu veya güçlü bir yağ 
çözücü kullanın.

Odun Kömürü
Vakumlayın, ardından 1 litre suya 1/4 fincan bulaşık deterjanı 
ile temizleyin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleme 
solüsyonu kullanın.

Sakız
İzopropil alkol ile tedavi edin. Ardından 1 lütre suya 1/4 fincan 
bulaşık deterjanı ile temizleyin. İnatçı lekeler için gerekirse 
kumaş temizleme solüsyonu kullanın.

Çikolata
1 litre suya 1/4 fincan bulaşık deterjanı ve 1/2 fincan hidrojen 
peroksiti birleştirin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş 
temizleme solüsyonu kullanın.

Kahve 1 litre suya 1/4 fincan bulaşık deterjanını birleştirin. İnatçı 
lekeler için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu kullanın.

Kola 1 litre suya 1/4 fincan bulaşık deterjanını birleştirin. İnatçı 
lekeler için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu kullanın.

Pastel Boya
İzopropil alkol ile tedavi edin. Ardından 1 litre suya 1/4 fincan 
bulaşık deterjanı ile temizleyin. İnatçı lekeler için gerekirse 
kumaş temizleme solüsyonu kullanın.

Yumurta (Çiğ) 1 litre su için1/4 fincan bulaşık deterjanını birleştirin. İnatçı 
lekeler için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu kullanın.

DIŞ MEKAN DÖŞEME VE MİNDER BAKIMI



LEKE NASIL TEMİZLENİR

Gıda Boyası
1 litre su için 1/4 fincan bulaşık deterjanı ve 1/3 fincan 
beyaz sirkeyi birleştirin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş 
temizleme solüsyonu kullanın.

Makine Yağı
Emici olarak mısır nişastası uygulayın. Fazlalığı düz bir 
kenarla çıkarın; kalıntıları bulaşık deterjanı ve su ile 
temizleyin. İnatçı lekeler için döşeme temizleyicisi* veya güçlü 
bir yağ çözücü kullanın.

Mürekkep(tükenmez kalem)
Uçucu solvent (%100 aseton) ile temizleyin.  Ardından sabun ve 
su ile temizleyin ve iyice durulayın. İnatçı lekeler için gerekirse 
kumaş temizleme solüsyonu kullanın.

Ketçap veya Hardal 1 litre su için 1/4 fincan bulaşık deterjanını birleştirin. İnatçı lekeler 
için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu kullanın.

Küf
1 litre su için 1/4 fincan bulaşık deterjanı ve 1 fincan çamaşır 
suyu birleştirin. Küf şiddetli ise, daha güçlü bir çamaşır suyu 
gerekli olabilir.

Süt 1 litre su için 1/4 fincan bulaşık deterjanını birleştirin. İnatçı 
lekeler için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu kullanın.

Tırnak Cilası
Uçucu solvent (%100 aseton) ile temizleyin. Ardından sabun ve 
su ile temizleyin ve iyice durulayın. İnatçı lekeler için gerekirse 
kumaş temizleme solüsyonu kullanın.

Boya (ıslak veya kuru; lateks, yağ 
veya cila)

Emici olarak mısır nişastası uygulayın. Fazlalığı düz bir 
kenarla çıkarın; kalıntıları bulaşık deterjanı ve su ile 
temizleyin. İnatçı lekeler için döşeme temizleyicisi* veya güçlü 
bir yağ çözücü kullanın.

Kalem İşaretleri
Vakumlayın, ardından 1 litre suya 1/4 fincan bulaşık deterjanı ile 
temizleyin. İnatçı lekeler için gerekirse kumaş temizleme solüsyonu 
kullanın.

Salata Sosu
Emici olarak mısır nişastası uygulayın. Fazlalığı düz bir 
kenarla çıkarın; kalıntıları bulaşık deterjanı ve su ile 
temizleyin. İnatçı lekeler için kumaş temizleme solüsyonu veya 
güçlü bir yağ çözücü kullanın.

Ayakkabı Cilası (Sıvı)
Emici olarak mısır nişastası uygulayın. Fazlalığı düz bir 
kenarla çıkarın; kalıntıları bulaşık deterjanı ve su ile 
temizleyin. İnatçı lekeler için döşeme temizleyicisi* veya güçlü 
bir yağ çözücü kullanın.

Ayakkabı Cilası (Balmumu)
Havlu üzerine ısıtılmış ütü uygulayın. Emici olarak mısır 
nişastası uygulayın. Fazlalığı düz bir kenarla çıkarın; kalıntıları 
bulaşık deterjanı ve su ile temizleyin. İnatçı lekeler için 
gerekirse kumaş temizleme solüsyonu kullanın.

Güneş Kremi
Emici olarak mısır nişastası uygulayın. Fazlalığı düz bir 
kenarla çıkarın; kalıntıları bulaşık deterjanı ve su ile 
temizleyin. İnatçı lekeler için kumaş temizleyecisi veya güçlü 
bir yağ çözücü kullanın.

Domates Suyu 
Emici olarak mısır nişastası uygulayın. Fazlalığı düz bir kenarla 
çıkarın; kalıntıları bulaşık deterjanı ve su ile temizleyin. İnatçı lekeler 
için kumaş temizleme solüsyonu veya güçlü bir yağ çözücü kullanın.

Ağaç Reçinesi

Mümkün olduğu kadar ağaç özsuyunu yumuşatmak 
ve çıkarmak için solvent ile temizleyin. Gerektiği kadar 
tekrarlayın. Ardından sabun ve su ile temizleyin; çözücüyü 
çıkarmak için iyice durulayın.
İnatçı lekeler için terebentin veya uçucu solvent (%100 aseton) 
kullanın. Gerekirse, akrilik kumaşlar konusunda deneyimli 
biri tarafından kuru temizleme yapılır.

DIŞ MEKAN DÖŞEME VE MİNDER BAKIMI


