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ECO-300 Teak Cleaner Liquid is samengesteld 

tot een 100% milieuvriendelijk product en 

vertegenwoordigt de meest geavanceerde teak 

reiniger in de huidige maritieme industrie. Het 

bevat geen zuren, bijtende soda’s of fosfaten en 

is niet-toxisch voor de gebruiker. ECO-300 Teak 

Cleaner Liquid is ontworpen om niet schadelijk 

te zijn voor uw teak, afdichtkit, dekbeslag of 

verfsyteem. Het is een nieuwe kant-en-klare 

reiniger die beter teak reinigt en opheldert dan 

andere agressieve chemische reinigingsmiddelen 

en die tevens de oorspronkelijke kleur herstelt.  

Alle ingrediënten zijn goedgekeurd door de, 

National Sanitation Foundation en voldoen aan alle 

richtlijnen voor een volledig “groene” vloeibare 

teak reiniger. 

• 100% Millieu vriendelijk: niet giftig 

• Voorgemengd en kant-en-klaar voor gebruik

• Geen zuren, bijtende soda’s of fosfaten

• Biologisch afbreekbaar

• Hardnekkig op vuil, zacht voor teak

• Hecht aan schrobdoek

• Reinigt en verheldert

• Voldoet aan het Amerikaanse ‘Clean Marina 

Program‘

 

VLOEIBARE TEAK REINIGER
Kant-en-klare 2 in 1 produkt

ECO-300



Kant-en-klare 2 in 1 product

GEBRUIKSAANWIJZING:

• Giet ECO-300 Teak Cleaner Liquid direct in een geschikte emmer met gemakkelijke toegang voor 

uw witte borstelkussen of zachte dekborstel. 

• Het schoon te maken teakgedeelte eerst nat maken.

• Breng ECO-300 Teak Cleaner Liquid aan en borstel het teak licht en dwars op de nerf, nooit met de 

nerfrichting mee! Laat gedurende 10 minuten intrekken.

•  Indien aangebracht in direct zonlicht dan dient dit op een tijdige manier uitgevoerd te worden om 

te vermijden dat het losgekomen vuil en de oplossing opdroogt. Als het oppervlak begint te drogen 

dan moet er extra cleaner aangebracht worden.

• Bij het spoelen, dient het dek licht geborsteld te worden om het diep ingebedde vuil te helpen 

vrijkomen. Spoel het hele gebied met water en zuig het overtollige vuil af.

Voor een korte introductie film over ‘Hoe teak schoon te maken’ kunt u een kijkje nemen op de  
‘Products page’ van: www.teakdecking.com

Opmerking:  Gebruik roterende boenmachines met dispenser tanks en polypropyleen borstels voor 

grote gebieden. Echter, de borstels mogen niet worden gebruikt als deze te kortharig en/of stijf zijn. 

Te kortharige en/of stijve borstels kunnen schade toebrengen aan uw teak en kit.

WAARSCHUWING:

Buiten het bereik van kinderen bewaren. Vermijd contact met huid en ogen. Draag geschikte 

beschermende kleding, handschoenen en passende oog en gezichtsbescherming. Kan huidirritatie 

veroorzaken. Schadelijk bij inademing of inslikken. In geval van contact met ogen of huid, 

onmiddellijk en gedurende 15 minuten met veel water spoelen en medische hulp inroepen. 

Indien ingeslikt onmiddellijk een grote hoeveelheid water drinken. BRAKEN NIET OPWEKKEN. 
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