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orspronkelijk komt de houtsoort teak uit Zuidoost Azië. Apple Bee produceert al haar teak tuinmeubelen in Indonesië. De beste
kwaliteit teak komt uit het Oosten van Java, waar het goudbruin gevlamde hardhout ook wordt gekend onder de naam ‘djati’.
Tegenwoordig wordt de teakboom (tectona grandis) wereldwijd op grote schaal aangeplant. Dit resulteert in verschillen in de

kleur, het gewicht en de hardheid van het hout.
Teak wordt al decennia lang gebruikt in buitenmeubelen vanwege de hoge weersbestendigheid. Dit komt omdat teak veel natuurlijke
oliën bevat, die dienen als natuurlijke beschermingslaag van het hout. Bovendien zal er geen corrosie op het hout ontstaan zodra het in
aanraking komt met metaal. De levensduur van teak ligt doorgaans een stuk hoger dan die van andere soorten hout. Door de combinatie van al deze goede eigenschappen steekt teak met kop en schouders uit boven alle andere houtsoorten.
Tropisch hardhout
Teak is een tropisch hardhout met (als het nieuw is) een prachtige honingbruine kleur. Als onbehandeld teak wordt blootgesteld
aan weersinvloeden, verandert de honingkleur geleidelijk naar een zilvergrijze patina kleur die zo kenmerkend is voor teak dat
op de juiste manier verouderd is. Blijft het teak vervolgens onbehandeld, dan verslechtert na verloop van tijd deze zilvergrijze patina kleur naar een donkergrijze kleur met een soms groenachtige uitstraling.
Klimaat en onderhoud
Afhankelijk van de omgeving en weersomstandigheden kan het natuurlijke vergrijzen en/of verweren van teak al zichtbaar worden na slechts enkele weken.

In een droger klimaat zal het teak er enkele maanden langer over doen om te
verweren. Als teak wordt blootgesteld aan weinig vocht, zal de kleur slechts
langzaam vervagen. In een vochtig klimaat, waarin tuinmeubels regelmatig
aan veel dauw en zonlicht worden blootgesteld, zal het teak sneller verweren.
Teak is een natuurlijk product, waardoor er in het hout kleurverschillen en/of
kleine barsten kunnen ontstaan. Deze verschillen geven slechts de authenticiteit van uw product aan. Teak wordt bij buitengebruik blootgesteld aan regen, zonlicht, vuil, vocht en schimmels en daarom is het onderhouden van je
meubel met Apple Bee onderhoudsproducten van essentieel belang.
Voorbehandeld door Apple Bee
Apple Bee heeft jouw teakhouten meubel tijdens de productie voorbehandeld met een anti-schimmel middel, waardoor eventuele eerste schimmels
langer uitblijven. Dit middel heeft geen verdere consequenties voor de behandeling van je tuinmeubelen met de onderhoudsartikelen van Apple Bee.
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Waarom ontstaan er soms zwarte of donkergrijze vlekjes op teak en wat kan ik hiertegen doen?
De zwarte vlekjes op teak worden over het algemeen ten onrechte aangezien voor vuil dat in het hout is getrokken. Het
zijn meestal schimmels en algen die groeien op het hout en zich voeden met vocht en teak-olie die wordt verwarmd
door de zon. Apple Bee Teak Cleaner kan alle schimmels en algen verwijderen die zich in het hout hebben ontwikkeld.
Wordt hierna echter teak-olie gebruikt, dan is de kans echter groot dat het opnieuw zal gebeuren, omdat de schimmels
en algen dan wederom voedsel hebben! Teak wordt grijs door de ultra-violet stralen van de zon. Dit proces kan worden
vertraagd door het teak te behandelen met Apple Bee Teak Color Restore (Antique en Coastal), dat unieke UVabsorbeerders en reflectoren bevat.
Ik heb zojuist een teakhouten tuinmeubel gekocht, welke verzorgingsproducten kan ik gebruiken?
Dit hangt af van de kleur die je prefereert voor jouw teak tuinmeubelen. Voor zilvergrijs raden we Apple Bee Teak Shield aan.
Vind je de honingbruine kleur van nieuw teak mooier, gebruik dan Apple Bee Teak Color Restore Antique en Coastal voor
de grijsbruine Coastal finish.
Als mijn teakhouten tuinmeubel al donkergrijs geworden is, welke verzorgingsproducten gebruik ik dan?
Als je de kleur wilt herstellen naar het natuurlijke zilvergrijs, gebruik dan eerst Apple Bee
Teak Cleaner om het teak schoon te maken en de kleur te herstellen. Daarna breng je Teak
Shield aan om de zilvergrijze kleur gedurende lange tijd te behouden. Vind je de lichtbruine
kleur van nieuw teak mooier, gebruik dan eerst Apple Bee Teak Cleaner om de kleur te herstellen, en vervolgens Apple Bee Teak Color Restore Antique om de honingbruine kleur of
Coastal om de grijsbruine kleur langer te behouden.
Tasten de Apple Bee onderhoudsproducten aluminium, messing of textilene onderdelen aan?
Nee. Om deze materialen schoon te houden, is het echter beter om contact met de onderhoudsmiddelen te vermijden. Als deze onderdelen in contact komen met de onderhoudsproducten kunnen ze, als het nog nat is, worden schoongemaakt met water.
Moet ik persoonlijke voorzorgsmaatregelen nemen als ik Apple Bee onderhoudsproducten gebruik?
In principe zijn de Apple Bee Teak onderhoudsproducten niet gevaarlijk. De onderhoudsproducten zijn op waterbasis, mensen milieuvriendelijk en 100% biologisch afbreekbaar. Toch bevelen wij aan om huid- en oogcontact te vermijden en Apple
Bee’s onderhoudsmiddelen in goed geventileerde ruimten te gebruiken. De Apple Bee onderhoudsmiddelen kunnen effect
hebben op gras, planten en sommige soorten van bestrating. Wij raden daarom aan het werkgebied vooraf af te dekken met
een stuk wegwerp-plastic.
Behandeld teak: kan dat buiten blijven staan in de regen?
Ja. Snel na het aanbrengen zijn onze producten droog en zullen zij je tuinmeubelen beschermen tegen zon, regen en sneeuw.
Maakt het uit in welke tijd van het jaar ik mijn teak meubelen behandel?
Nee. Wij bevelen echter aan je tuinmeubelen te behandelen voor de winteropslag en in het begin van het seizoen (voorjaar)
wanneer de meubels regelmatig gebruikt gaan worden. Het is belangrijk de Color Restore (Antique of Coastal) aan te
brengen voordat het teak grijs wordt. Het voorkomen van vergrijzing is minder werk dan het herstellen van grijs
geworden teak. Apple Bee Teak Color Restore moet al worden aangebracht zodra de teak meubelen beginnen te verbleken.
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Wat is Apple Bee Teak Color Restore (Antique en Coastal)?
Apple Bee Teak Color Restore is speciaal ontwikkeld voor Apple Bee teak meubelen met een
Antique of Coastal finish. Het is een moderne behandeling voor teak en gemakkelijk aan te
brengen en werkt langdurig. Aangezien Apple Bee Teak Color Restore 100% op waterbasis is, is
het vanzelfsprekend niet brandbaar en bovendien wel mens- en milieuvriendelijk. De behandeling
beschermt je teak en laat het er mooi uitzien door ervoor te zorgen dat de natuurlijke
honingbruine kleur van teak met de Antique finish of de grijzige Coastal kleur, langer behouden
blijft. Apple Bee Teak Color Restore laat je teak niet zwart of grijs worden gedurende het gehele
seizoen. Dit in tegenstelling tot veel andere teakoliën of teak sealers die vaak 4x per seizoen moeten
worden aangebracht. Bovendien beschermt het teak tegen de zon.
Hoe lang gaat Apple Bee Teak Color Restore (Antique en Coastal) mee?
Apple Bee teak Color Restore gaat over het algemeen het gehele seizoen mee zonder dat het
teak zwart of grijs wordt. De duur wordt echter beïnvloed door factoren zoals blootstelling
aan zonlicht, vochtigheid, regen, de leeftijd van het teakhout, en enkele andere factoren.
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Reageert Apple Bee Teak Color Restore op teak-olie en/of sealers?
Om Apple Bee Teak Color Restore te kunnen gebruiken op met olie behandeld teakhout, dient het eerst te worden
schoongemaakt met Apple Bee Teak Cleaner. Apple Bee Teak Color Restore mag nooit direct aangebracht worden op met
olie behandeld teak, omdat dit samen met de olie een “reactie” kan veroorzaken. Dit kan resulteren in een lelijke,
vlekkerige verkleuring.
Wat is Apple Bee Teak Shield en wanneer moet ik dit product gebruiken?
Apple Bee Teak Shield is een onderhoudsproduct gebaseerd op synthetische polymeren die
water- en vuilafstotende eigenschappen hebben en is bestand tegen algen- en schimmelgroei.
Wanneer je jouw meubelen de zilvergrijze kleur wilt laten aannemen zonder groene aanslag,
dan kun je het beste Apple Bee Teak Shield gebruiken. Apple Bee teak Shield waarborgt het
behoud van de typische zilvergrijze patine van teak gedurende lange tijd.
Hoe laat ik mijn teakmeubelen mooi vergrijzen?
Laat je meubelen 4 tot 8 weken buiten staan, zodat ze een bleekgele kleur krijgen. Breng vervolgens Apple Bee Teak Shield aan volgens het gebruiksvoorschrift.
Hoe kan ik sterk verweerd teak weer mooi grijs maken?
Meubelen eerst reinigen met Apple Bee Teak Cleaner. Dit product verwijdert alle aanslag en
brengt de oorspronkelijke kleur van teak terug. Hierna de meubelen behandelen met Apple
Bee Teak Shield volgens het gebruiksvoorschrift.
Hoe moet ik Apple Bee Teak Shield aanbrengen?
Zorg dat het teakhout 100% droog is. Breng een laag Apple Bee Teak Shield aan met een zachte pluisvrije doek en laat het
goed in het hout trekken. Breng na 4 uur droogtijd een tweede laag aan en laat de meubelen 24 uur drogen alvorens ze aan
de weersomstandigheden bloot te stellen.
Kan ik Teak Color Restore (Antique of Coastal) aanbrengen over Teak Shield?
Dit is niet mogelijk, omdat Teak Shield niet toestaat dat Teak Color Restore (Antique of Coastal) in het hout trekt.
Kan het wel andersom? Dus Teak Shield over Teak Color Restore (Antique of Coastal)?
Ja, dat is zelfs aan te bevelen. Hierdoor krijg je minder snel vlekken op je teak.
Hoe vaak moet ik Apple Bee Teak Shield aanbrengen?
In principe volstaat een jaarlijkse behandeling met Apple Bee Teak Shield. Onder sommige omstandigheden kan extreme
groene aanslag optreden, zoals bij langdurige blootstelling aan vocht. Dan is het raadzaam Apple Bee Teak Shield twee keer
per jaar aan te brengen.
Wanneer moet ik Apple Bee Teak Shield gebruiken?
Teak Shield brengt een bijna onzichtbare, beschermende laag op het houtoppervlak, die voorkomt dat vlekken van eten (koffie, ketchup, rode wijn) snel in het teakhout binnendringen. Teak Shield beschermt daarnaast teak ook tegen vocht en het
binnendringen van vuil en algengroei, resulterend in een natuurlijke zilver- patina grijze kleur.
Kan ik Apple Bee Teak Shield gebruiken op nieuw teakhout?
Ja, maar laat, voordat je Teak Shield gebruikt op nieuw teak, het teak eerst een week buiten staan. Volg de gebruiksinstructies.
Hoe kan ik Teak Shield van het hout verwijderen?
Apple Bee Teak Cleaner kan Teak Shield verwijderen. Indien noodzakelijk kan het teak licht geschuurd worden na het drogen.
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