
Teak

Materiale
Cane-line teak møbler er produceret efter en WWF-GFTN certificeret produktion i Indonesien. Dette er en garanti 
for, at teakproduktionen understøtter ansvarlig skovforvaltning. Teak er en hård træsort, som bl.a. grundet dets høje 
olieindhold, er særdeles velegnet til udendørs brug. Bordpladen og møbler i teak leveres ubehandlet. Lader man 
møblet/bordpladen stå ubehandlet, vil teaktræet med tiden patinere og få en lys, grå farve. Ønskes den varme, 
gyldne teaktræsfarve bibeholdt, anbefales det løbende at behandle bordpladen/møblet med en egnet teakolie.  
Bemærk, at teaktræ er et naturprodukt, og derfor fortsat arbejder. Det kan betyde små revner pga. udtørring eller at 
teakstave, i mindre grad, kan vride/slå sig. Teak kan udskille naturlig olie, primært i starten. Hav derfor ikke stole med 
polster eller hynder stående under eksempelvis et bord i starten.

Vedligeholdelse 
Hvis den gyldne teakfarve ønskes bibeholdt, skal oliebehandlingen ske før brug og derefter regelmæssigt. Behovet 
for oliering afhænger af vind og vejr, samt hvorvidt bordet står under eksempelvis overdækket tag. Som 
tommelfingerregel anbefales det at rense og oliere pladen mindst et par gange årligt.  
Får teakpladen en sølvgrå eller sort overflade kan en egnet teakrens anvendes. Efter endt behandling med teakrens 
samt grundig vask med vand skal bordet tørre. Når bordet er helt tørt, er det klar til en oliering. Har pladen/møblet 
stået længe og patineret, kan en evt. afslibning før rens være nødvendig.

Daglig rengøring klares med fugtig klud, vand og opvaskemiddel. Alternativt kan en opløsning af sæbespåner 
anvendes, som har en mættende effekt, så pletter ikke så nemt sætter sig fast. Man kan også bruge en klud opvredet i 
lunkent vand eller en blød svamp til rengøring.

Opbevaring
Vi kan anbefale flere forskellige opbevaringsmuligheder i efterårs- og vintermånederne, som alle er med til at beskytte 
møblerne og lette forårsrengøringen.

1) Den optimale opbevaringsløsning er en overdækket terrasse eller en carport, hvor møblet bliver skærmet imod  
     vind og vejr.
2) Alternativt lader man møblet stå udenfor, men dækket med et møbelcover. Vær opmærksom på, at der under   
    længere tids tildækning kan opstå kondensvand, der kan danne mug og lign. Det er derfor vigtigt at løfte coveret  
    fra møblet, således at luft kan cirkulere og fjerne kondensen.
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Skulle du have yderligere spørgsmål, kontakt da venligst service@cane-line.com eller besøg Cane-line.com


