
ÖZELLİKLER

SNOC Teak, Teak ağacının güzelliğini ve dokusunu vurgular. Ahşabın 
doğal varyasyonları (değişimleri ve çeşitleri) nedeniyle parçalar 
arasında doku ve renk farklılıkları görülebilir.

Doğal Teak 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

Teak 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.

Teak 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, Teak 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.

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

TEAK AĞACI MOBİLYALARINIZ İÇİN BAKIM REHBERİ



Teak ürünlerinizin bakımını yapmadan önce mutlaka 220’lik 
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.

TEAK AĞACI MOBİLYALARINIZ İÇİN BAKIM REHBERİ



YILLANMIŞ TEAK MOBİLYALARINIZIN BAKIMI

ÖZELLİKLER

Teak 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 
Teak 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 Teak’ten ayrılacak ve griye dönmeye başlayacaktır. 
Sıcaklık değişimleri, iklim, maruz kalınan dış etkenlerin hepsi 
bakımları ve bakım için gerekli süreyi etkileyecektir. Teak 
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 TEAK MOBİLYALARINIZIN BAKIMI


