
HÉT SYSTEEM 
VOOR ONDERHOUD 
VAN UW TEAK

DULON MARINE TEAK CARE SYSTEM

TEAK
Teak is een duurzame hardhoutsoort dat bij uitstek geschikt is voor gebruik aan boord. 
De teakboom komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië en kan wel 40 meter hoog worden. 
Doordat teakhout olie, kalk en hars bevat, heeft het van nature een waterafstotende 
werking waardoor het minder snel uitdroogt. Teak meubels kunnen dus zowel binnen 
als buiten worden gebruikt.
 
WEERSINVLOEDEN EN VLEKKEN
Door weersinvloeden krijgt teak na verloop van tijd een grijze kleur. Dit heeft geen 
invloed op de kwaliteit van het hout, wel op de uitstraling. Andere veelvoorkomende 
onderhoudsproblemen zijn vet-, olie- en watervlekken en groene aanslag. Met het Teak 
Care System van Dulon Marine verwijdert u in drie stappen alle vlekken en krijgt het 
teak zijn oorspronkelijke kleur weer terug. 

BEHANDELING
Het Teak Care System van Dulon Marine bestaat uit drie producten 
waarmee u uw teak dek en/of meubels schoonmaakt, herstelt en 
beschermt. Neem op de achterzijde het stappenplan door voor 
optimaal onderhoud van uw teak.
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Dulon Teak Degreaser 41

Dulon Teak Clean & Restore 42

Dulon Teak Protector 43

Stappenplan voor 
het onderhoud 
van uw teak

Hiermee verwijdert u (lier)vetten, oliën, dieselvlekken, zonnebrandcrème etcetera. 
Breng het product puur of verdund aan, laat 5 minuten inwerken en schrob het 
vervolgens met een zachte borstel of scrub pad. Spoel het tot slot af met schoon water. 
Ga daarna door naar stap 2.

Hiermee verwijdert u kalkaanslag en algenaangroei en herstelt u de originele kleur van 
teak. Pas het product op dezelfde manier toe als Dulon Degreaser 41 en ga daarna door 
naar stap 3.

Hiermee brengt u een UV-, water- en vuilafstotende beschermlaag aan die de verkleuring 
van teak vertraagt en voorkomt dat plekken intrekken. Breng het product onverdund, 
gelijkmatig en spaarzaam aan met een platte kwast of roller. Verwijder overtollige 
vloeistof met een doek of papier. Na minimaal 24 uur is de Dulon Teak Protector 43 
volledig geïmpregneerd en geactiveerd (gedurende deze periode niet belasten met olie 
of water). 
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