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Brugsanvisning

Test altid produktet på et ikke synligt sted inden brug. 

Guardian ønsker dig god fornøjelse!

Guardian Plejesæt til havemøbler i træ

Guardian Pleje- og Vedligeholdelsessæt til havemøbler af træ.

Ved hjælp af produkterne i dette Pleje- og Vedligeholdelsessæt har De mulighed for at pleje og vedligeholde 

Deres nye eller brugte havemøbler i træ. Havemøbler er udsat for store påvirkninger (regn, forurening, snavs og 

lign), og kræver derfor omhyggelig pleje og vedligeholdelse.

Dette sæt består af: 1 x træolie•1 x trærens • 1 x stiv børste•2 x svampe til oliering • 2 x slibepuder til at 
pudse »ru« overflader med.

Udendørs Ædeltræsrens

Guardian Ædeltræsrens er udviklet, så det kan bruges 
på udendørs træ. (Kirsebær, teak, maghoni, merbau, 
nyatoh og lignende træsorter).

Guardian Ædeltræsrens anvendes på snavset, gråt 
eller jordslået træ. Guardian Ædeltræsrens dræber 
svamp, der er opstået i træet og renser træet for snavs. 

Påfør produktet med en svamp og skur herefter træet 
langs årerne med en stiv børste. 
Lad rensen sidde i ca. 10 minutter og skyl herefter 
grundigt med rent vand. 
Træet skal tørre i 24 timer, inden der behandles med 
Guardian Udendørs Træolie.
Guardian Ædeltræsrens anvendes i forholdet 1:2. 
Ved særligt snavset træ kan det anvendes i forholdet 
1:1 eller koncentreret. 
Guardian Ædeltræsrens anvendes sparsomt, da det 
har en stærk effekt. 
1 liter Guardian Ædeltræsrens er rigeligt til 1sæt have-
møbler (Bænk, bord og 2 stole).
Husk at benytte handsker under arbejdet.

Omrystes inden brug.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Udendørs Træolie

Guardian Udendørs Træolie er specielt udviklet til pleje 
og vedligehol delse af ubehandlet eller olieret uden-
dørs træ. Udendørs træmøbler kan være udsat for store 
klimaforskelle (nedbør, sollys, varierende temperatu-
rer, o. lign.), hvilket påvirker træet kraftigt, og danner 
grundlag for mug- og skimmelan greb.

Ved regelmæssig behandling med Guardian Udendørs 
Træolie (mindst 4 gange om året anbefales), beskyttes 
træet effektivt mod udtørring og risi koen for mug- og 
skimmelangreb reduceres. 
Guardian Udendørs Træolie er baseret på vegetabilske 
olier, og påføres i træets åreretning med blød fnugfri 
klud, svamp eller pensel i et jævnt lag. 
Lad olien tørre i ca. 2 timer, hvorefter evt. overskyden-
de olie tørres væk med en blød fnugfri klud. 
Behandlingen kan gentages, såfremt træet ikke virker 
mættet efter 1 behandling. 
Tørretid efter fuldendt behandling ca. 24 timer. Påfør 
ikke olien i direkte sollys.
Træ der tidligere har været behandlet eller er snavset 
bør renses med Guardian Ædeltræsrens før behand-
ling med olie.

Omrystes inden brug. 

Opbevares utilgængeligt for børn.


