
TEAK DECK CLEANER (ČISTIČ) 

POUŽITÍ 

Profesionální set k ošetření dřeva, tak aby vypadalo jako 

čerstvě broušené, zejména pokud je znečištěno např. 
mechem. Mimo jiné je vhodný také k odstranění různých 

skvrn např. rybí krve, rzi, pohonných hmot apod. 

 Velmi účinný čistič - vytváří čerstvě broušený vzhled 

 Není nutné žádné frézování nebo broušení – neubírá dřevo 

 Odstraňuje skvrny od pohonných hmot, rybí krve, rzi apod. – vynikající výsledek na každém povrchu 

 Odstraňuje efektivně šedý povlak, mech, špínu, houby a řasy – dřevo vypadá jako nové! 

Vynikající set na úpravu a obnovu unaveného a zvětralého teaku. Vyroben k rychlému a efektivnímu oživení barevného 

tónu, tak aby teakové palubové dřevo vypadalo jako čerstvě obroušené, bez nákladů a vynaloženého času, které jsou s 

obnovou teakové paluby obvykle spojeny. Teak Deck Cleaner odstraňuje mimo jiné efektivně skvrny od pohonných hmot, 

rybí krve a rzi a může být také použit k odstranění výkalů, skvrn / zbarvení od potravin a nápojů, teakového oleje a laku. 

1. Před použitím se ubezpečte, že Vaše ruce a oči jsou  

chráněny (ochranné rukavice a brýle), poté naneste čistič na 

navlhčenou palubu, nikdy nepracujte na více než 1m² naráz. 

2. Čistič nařeďte ve kbelíku s vodou, míchací poměr je 2:1 (2 = 

voda), v závislosti na síle znečištění. Pokud paluba vykazuje 

pouze lehké stopy znečištění, nařeďte produkt s vodou v 

poměru 10:1, při silném znečištění/zvětrání nařeďte 5:1. 

3. Pomocí pěnové mycí houby (nebo něco podobného) lehce 

vetřete. Nakonec nechte plochu uschnout, až dosáhnete 

jednotného tmavě hnědého barevného tónu. 

4. Jakmile dosáhnete požadovaného tmavě hnědého tónu, 
oplachujte ošetřenou plochu důkladně vodou tak dlouho, 

dokud není voda čistá. (Vyvarujte se kontaktu s hliníkem 

nebo jinými kovy.) 
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INSTRUKCE – ČISTIČ 

TEAK DECK CLEANER & RESTORER 

Název Zkratka Balení Obj. číslo 

Teak Deck Cleaner TDC 1 l – láhev 85303 

Teak Deck Restorer TDR 1 l – láhev 85305 

TEAK DECK RESTORER (OBNOVOVAČ) 

 Oživuje barvu – dřevo získá zpět původní barevný tón 

 Nezměkčuje fixační nátěry – strukturální pevnost zůstává zachována 

 Neutralizuje mimo jiné i minerály a soli, které se tvoří při procesu stárnutí teakového dřeva 

1. Pro obnovovač použijte novou pěnovou mycí houbu (nebo něco 

podobného) a naneste ho stejným způsobem jako čistič. Přesvědčte 

se, že pracujete na stejné ploše, kterou jste před tím ošetřili 
čističem. 

2. Téměř ihned po nanesení se změní barva teaku na jednotný 

oříškově hnědý barevný tón. 

3. Opět důkladně oplachujte vodou, dokud nezůstanou na povrchu 

žádné zbytky produktu. 

4. Navrátí se oživená teaková paluba, s rovnoměrným světle hnědým 

zbarvením, která vypadá jako nová. 

5. Vyvarujte se smíchání obou produktů a rozhodně používejte 

separátní (NE STEJNÉ) mycí houby, jinak se produkty navzájem 

neutralizují a ztratí tím svoji účinnost. 

INSTRUKCE – OBNOVOVAČ 



Číslo výrobku:          85303   85305 

Název:                       Teak Deck Cleaner  Teak Deck Restorer  

Životnost:  12 měsíců od data výroby 12 měsíců od data výroby 

Balení:  1 l – láhev  1 l – láhev 

Bezpečnostní list: ano  ano 

Rozpustnost ve vodě: rozpustný  rozpustný 

Odér:  charakteristický  nakyslý 

Barva:  žlutá  červená  

Hustota při 20°C: 1,13 g/cm3  1,05 g/cm3 

VOC:  -  - 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý 

uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní 
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku 

nesprávného použití,  nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli. 

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz. 

N-tek, s.r.o.,  

Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče, CZ 
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Certifikát č. 06.176.812 

ISO 15001:2009  

Tel./fax: +420 519 411 872  

e-mail: info@ntek.cz 

www.ntek.cz 

TEAK DECK CLEANER & RESTORER 


