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1. Természetes mintázat 2. Hosszanti repedés 3. Laminálás



TEAK/Eucalyptus/Trópusi Akác fa jellemzői:
Természetes anyagként a fa leülepedési és öregedési folyamaton megy keresztül, miután betakarították, fűrészelték,
kemencében szárították és végül kültéri bútorrá tették. Ezen folyamatok során apró repedések fordulhatnak elő a faanyag
szélein. Ez teljesen normális, mivel a fa természetes módon kinyílik és összehúzódik. A fa bútoroknak is ez a reakciója, amikor
a fa hozzáigazodik a helyi éghajlati viszonyokhoz. Ez a bútorok szerkezeti stabilitását semmilyen módon nem befolyásolja.

1. Természetes mintázat:
Az 1. kép azt mutatja, hogy milyen is a TEAK fa természetes mintázata. Ezek a vonalak a fák növekedési gyűrűi, és
bemutatják a fa természetes időtlen tulajdonságait. A felső kép azt mutatja, hogy a fa-specifikus, kétrészes epoxi ragasztót
használják az élmegerősítéséhez, természetes erezet mentén - ez nem repedés vagy termékhibásodás.

2. Hosszanti repedés:
Ez a 2. kép a fa természetes szétnyílását és összehúzódását mutatja, amely kisebb repedéseket okozhat. Ez a fa természetes
reakciója, amikor új környezetbe kerül. Ez nem befolyásolja a bútorok szerkezetét vagy tartósságát, és nem jelent
termékhibát.

3. Laminálás:
A fa felületek kialakításához egy speciális laminálási módszert használunk, ami a 3. képen látható, egy fa-specifikus kétrészes
epoxi ragasztóval végzik. Ezek a laminált részek hajlamosak a lemezek végén repedésekre, mivel az idővel nedvességet szív
magába, de nem akadályozzák meg a termék tartósságát.



Végleges natúr TEAK:
A Teak természetes tulajdonságai miatt néhány hónapon belül a természetes arany-barna megjelenése időtlen
ezüstszürke színűvé válik. Ez a folyamat az időjárási elemeknek való kitettségtől függően akár 12 hónapot is igénybe vehet.
Ez a színváltozás nincs hatással a bútorok stabilitására, és természetes folyamat. Az "új" Teak szín fenntartható egy speciális
Teak faanyag-helyreállító termékkel.

Azonnali szürke megjelenés:
A világhírű Golden Care anyagok felhasználásával elérhető a természetes öreg Teak ezüstszürke megjelenést azonnal
létrehozni anélkül, hogy meg kellene várnunk, amíg természetes folyamat útján megtörténik.

1. Előkészítés:
A kemencés szárítása és a bútorok előállítása után a fa készen áll a végső kikészítésre alapos csiszolás, tisztítás és ellenőrzés
révén. Itt pontosan rögzítik az anyag nedvességtartalmát, és csak a megfelelő nedvességtartományba eső fát használják a
gyártási folyamatban.

2. Azonnali szürke szín elérése:
Az azonnali szürke formulát kézzel kell alkalmazni, különös tekintettel arra, hogy a fa, minden felületén helyesen
alkalmazzák. Ez az Öko, és biztonságos termék átalakítja az új arany-barna Teak-fát egy öreg, érett szürke színűre. Ezt az
eljárást a végfelhasználó később újra alkalmazhatja, hogy frissítse az anyag színét.

3. Szárítás:
A gyártás előkészítést követően a bútorokat raklapokon tárolják, hogy biztosítsák az anyag helyes kiszáradását. A kész bútor
csak néhány nap múlva áll készen a csomagolásra. Mint már említettük, ebben az időben a fa „alkalmazkodik”, és apró
repedések jelenhetnek meg rajta, bár ez teljesen normális.



1. Előkészítés 2. Felhordás 3. Száradás



Bútorok ápolása, tisztítása:

A bútorok időszakos tisztítása elősegíti szép megjelenésének
fenntartását, és megakadályozza a szennyeződések
felhalmozódását. A bútort a tisztítása előtt friss vízzel kell
lemosni. Ne használjon magasnyomású mosót.
Tisztítsa meg a fát meleg szappanos vízzel és puha sörtéjű
kefével. Ügyeljen arra, hogy a takarítást közvetlen napfénytől
távol tegye. A Teak nagyon megbocsátó keményfa, és bármilyen
karcolás, kaparás és makacs folt (például olaj és vörösbor)
általában
könnyű, közepes minőségű csiszolópapírral eltávolítható. A
viharvert bútorok erőteljes tisztítás után megszerezhetik eredeti
színük egy részét, és az idő múlásával visszanyeri gyönyörű
ezüstszürke megjelenését.

A bútorok rendszeres kezelése szükséges állaguk megóvása
érdekében. A kerti szezon végeztével, amennyiben a fa felülettel
rendelkező termékek ki voltak téve az időjárás
viszontagságainak, az erre készített „olajok”, ápoló szerek
segítségével évente kétszer le kell kezelni azokat. Ha kültéren,
de fedett teraszon kerültek elhelyezésre, akkor az évenként
egyszeri ápolás is elegendő. Olyan anyagokat használjon,
melyek nem befolyásolják a fa színét, nem színezik el azt.



Bútorok ápolása, tisztítása:

Télen vagy csapadékos időszakban tárolja bútorát száraz helyen.
Óvja bútorát a napfénytől és a páratartalom változásaitól. Vizet
csak kis mennyiségben szabad használni és azonnal le kell törölni,
ha kiborul. Használjon teljesen kicsavart anyagot a törléshez.
Kerülje a fűtetlen padláson, alagsorban vagy melléképületekben
való tárolást. Védje a bútort a radiátoroktól vagy más helyről
származó hőtől. A fa felületeket az éles, szúrós eszközök
károsításától és pontszerű ütésektől óvni kell.

A fa felületeket enyhe mosószeres ruhával tisztítsuk majd töröljük
szárazra. Tilos a fa felületeket szemcsés súrolószerrel és szerves,
maró oldószerrel tisztítani.

A fa felületek esetleges javítását kizárólag fára használható
festékkel/szinezővel végezze. Kérjen segítséget fa termékek
javítására szakosodott cégektől.

Amennyiben párnák is tartoznak a termékhez, a párnákat
langyos, szappanos vízzel ajánlott tisztítani, Kerülje a száraz
vegytisztítást és a gépi mosást. A párnákat tartsuk szárazon és
óvjuk a hosszantartó UV-sugárzástól.



Kérjük bútorainkat rendeltetésének megfelelően szíveskedjék használni.
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