
Instrucţiunile noastre se bazează pe investigaţii amănunţite şi pe experienţa practică. Având in vedere 
diversitatea largă a materialelor şi a condiţiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma 
responsabilitatea asupra rezultatelor obţinute şi/ sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totusi, 
Departamentul Service vă stă la dispoziţie pentru informaţii suplimentare legate de folosirea produselor. 
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MELLERUD TEAK REINIGER 
Soluţie pentru curăţarea suprafeţelor 
din lemn de tek 

 
 
 

DESCRIEREA PRODUSULUI 
Curăţă toate suprafetele din lemn. 
Îndepărtează murdăria şi alte depuneri. 
Destinată în special suprafeţelor din lemn 
de esenţă tare. Nu deteriorează suprafaţa 
şi păstrează patina naturală a lemnului. 
 
DOMENIU DE UTILIZARE 
Mobilier de lemn, pergole, pavilioane şi 
bărci din lemn de esenţă tare, cum ar fi: tec, 
robinie, mahon, fag, stejar, Bangkirai. 
 
SPECIFICAŢII TEHNICE 
Compoziţie: amestec de surfactanţi pe 
bază de apă  
pH: 8,0 
Densitate: aprox. 1.0 g/cm3 

Consum: foarte productivă 
Ambalaj: 1,0l recipient din plastic cu 
sistem de închidere securizată care nu 
permite deschiderea accidentală de către 
copii. 

 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Soluţia se utilizează pentru îndepărtarea 
petelor şi a murdăriei, dar şi pentru a 
păstra sau reda patina naturală a lemnului. 
Pentru a păstra patina naturala a lemnului: 
Adăugaţi 1 căpăcel de Soluţie MELLERUD 
pentru curăţarea suprafeţelor din lemn de 
tek într-o găleată umplută ¾ cu apă. 
Aplicaţi uniform cu ajutorul unui burete. 
Periaţi apoi  suprafaţa cu ajutorul unei 
perii, clătiţi bine cu apă şi lăsaţi apoi 
suprafaţa să se usuce. 
Pentru a reda cuoarea naturala a lemnului: 
Aplicaţi Soluţia MELLERUD pentru 
curăţarea suprafeţelor din lemn de tek 
nediluată pe lemnul uscat şi distribuiţi-l pe 
suprafaţă utilizând un burete sau o perie. 
Lăsaţi soluţia să acţioneze timp de 20 
minute, dar asiguraţi-vă că nu se usucă. 
Păstraţi suprafaţa umedă prin repetarea 
operaţiei. 
Periaţi suprafaţa cu o perie moale pentru a 
îndepărta patina gri. Periaţi în direcţia fibrei 
pentru ca produsul să intre bine în porii 
suprafeţei. Îndepărtaţi apoi soluţia cu multă 
apă şi lasati sa se usuce. Protejaţi apoi 
suprafaţa cu MELLERUD Ulei pentru 
protejarea suprafeţelor din lemn de tek, 
pentru a evita albirea prematură sau 
depunerea de murdărie. 
Recomandare: Nu utilizaţi niciodată 
pentru curăţare o soluţie de curăţat la o 
presiune mare sau o hârtie abrazivă dură, 
pentru a nu deteriora suprafaţa lemnului 
sau a cerii naturale şi a uleiului aplicate 
anterior. 
Petele rezistente, sau decolorarea trebuie 
să fie eliminate folosind hârtie abrazivă cu 
o granulaţie de aproximativ 400. 
 
TERMEN DE VALABILITATE 
5 ani de la data fabricaţiei, vezi data 
inscripţionată pe ambalaj, CHR: ZZ/LL/AA.  
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