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Bruksanvisning

Testa alltid produkten på en bit som inte är synlig, innan användning.

Guardian önskar dig mycket nöje!

Guardian Underhållsset för trädgårdsmöbler 

Guardian Underhållsset för trädgårdsmöbler innehåller allt som behövs för skötsel och underhåll
av trädgårdsmöbler i trä: 600 ml. Guardian Utomhus Träolja • 1000 ml. Guardian Ädelträrengöring 
•1 st. Styv borste • 2 st. Påföringssvampar • 2 st. Slipkuddar 

Vid regelbunden användning skyddas trämöblerna från jäst- och mögelangrepp på alla trämöbler utomhus som 
utsätts för av väder och vind.

Utomhusbruk Ädelträrengöring

Guardian Ädelträrengöring är utvecklad, så den kan 
användas  på utomhus trä. 
(Körsbär, teak, mahogny, merbau, nyatoh och liknande  
träd svart).
Guardian Ädelträrengöring användes på smutsat, grå-
färgat och mögelangripet trä.  
Guardian Ädelträrengöring dödar svampar, som har 
uppstått i trädet och rensar trädet från smuts. 
Applicera produkten med en svamp och skrubba se-
dan träet längs ådringen  med en hård borste. 
Lät trärengöring sitta i ca. 10 minuter och skölj sedan 
grundligt med rent vatten. 
Träet ska torka i 24 timmar, innan de behandlas med 
Guardian Utomhus Träolja.
Guardian Ädelträrengöring används i förhållandet 1:2. 
För särskilt hårt smutsat trä kan det användas i förhål-
landet 1:1 eller koncentrerat.
 
Guardian Ädelträrengöring används sparsamt, ef-
tersom den har en stark effekt. 1 liter Guardian 
Ädelträrengöring är rikligt för 1 uppsättning träd-
gårdsmöbler (Bänk, bord och 2 stolar)

Kom ihåg att använda handskar under arbetet.

Skaka innan användning.

Förvaras utom räckhåll  för barn.

Utomhus Träolja

Den här produkten år särskilt utformad for vård och 
underhåll av obehandlat eller oljat utomhusträ. 
Utomhusträmöbler kan utsattas för stora klimatskillna-
der (regn, solsken, varierande temperaturer, osv.), vilket 
påverkar träet väldigt mycket och utgör en grund för 
mögelangrepp.
Vid regelbunden behandling med Guardian Utomhus 
Träolja (minst 4 gånger om året rekommenderas) skyd-
das träet effektivt från uttorkning och risken för möge-
langrepp minskar. 
Oljan är baserad på vegetabiliska oljor och ska ap-
pliceras i träets fiberriktning med en mjuk, luddfri trasa, 
svamp eller borste, i ett jämnt lager. 
Låt oljan torka i ca 2 timmar efter vilken eventuell över-
flödig olja torka bort med en mjuk, luddfri trasa. 
Behandlingen kan upprepas om träet inte verkar mättat 
efter 1 behandling. 
Torktiden efter avslutad behandling är ca. 24 timmar. 
Applicera inte oljan i direkt solljus.
Trä som tidigare har behandlats, eller smutsigt trä, ska 
rengöras i Guardian Ädelträrengöring före behandling 
med olja.
Trä som tidigare har behandlats, eller smutsigt trä, ska 
rengöras i Guardian Trärengöring.

Skaka innan användning.

Förvaras utom räckhåll för barn.


