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Bruksanvisning

Test alltid produktet på et sted hvor det ikke er synlig - før bruk. 

Guardian ønsker deg en god fornøjelse!

Guardian Pleiesett for hagemøbler av tre

Ved hjelp av produktene i dette Pleie- og Vedlikeholdelssettet har du muligheten til å pleie og vedlikeholde dine 

nye eller brukte hagemøbler av tre. Hagemøbler er utsatt for store påvirkninger (regn, forurensning, smuss og 

lign), og krever derfor nøye pleie og vedlikehold.

Dette settet består av: 1 x treolie•1 x trerens • 1 x stiv børste•2 x svamper for oljing • 2 x slipeputer for 
slipe »ru« overflater med.

Guardian Utendørs Edeltrerens

Dette produkt er spesial utviklet for pleie og vedlike-
hold av ubehandlet eller oljet utendørs tre. 
Tremøbler kan bli utsatt for store klimaforskjeller (regn, 
sollys, varierende temperature og lignende) som på-
virker treet strengt og danner grunnlag for mugg- og 
soppangrep.

Ved vanlig behandling med Guardian Utendørs Treolje 
(minst fire ganger pr. år anbefales).
beskyttes treet effektivt mot tørking og risikoen for 
mugg- og soppangrep redusert. 
Olien er basert på vegetabilske oljer, og påføres i 
treets åreretning med myk, lofri klut, svamp eller børste 
i et jevnt lag.
La oljen tørke i ca. to timer og tørk deretter bort over-
flødig olje med en myk, lofri klut.
Behandlingen kan gjentas hvis treet ikke virker mettet 
etter en behandling. 
Tørketiden etter avsluttet be handling ca. 24 timer. 
Påfør ikke oljen i direkte sollys.
Tre der tidligere har blitt behandlet eller er skitne bør 
rengjøres med Guardian Edeltrerens før behandlingen 
med olje.

Rystes før bruk.

Oppbevares utilgjengelig for barn.
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rengjøres med Guardian Edeltrerens før behandlingen 
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