
TEAK SHIELD to specjalny środek do pielęgnacji twardego drzewa egzotycznego który 
chroni drewno przed plamami od jedzenia i picia. Jest bezpieczny i przyjazny dla środowiska. 
Wyprodukowany na bazie wody, jest bezwonny i niepalny. Ponadto jest bardzo łatwy w 
użyciu. TEAK SHIELD tworzy niewidoczną nano powłokę chroniąc drewno przed trudnymi 
do usunięcia plamami od wina, oliwy z oliwek, masła, kawy. Dzięki temu przed posiłkiem 
wystarczy przetrzeć stół mokrą szmatką, usuwając w ten sposób wszelkie powstałe 
zabrudzenia. W przypadku kiedy chcemy zachować naturalny kolor surowego (nowego) 
drewna teakowego należy w pierwszej kolejności zaolejować meble wybranym środkiem do 
pielęgnacji (TEAK PROTECTOR, HARDWOOD PROTECTOR lub VINTAGE 
PROTECTOR) a następnie pokryć je TEAK SHIELDEM, który dodatkowo utrwali i 
zabezpieczy drewno przed zabrudzeniami od jedzenia i picia. TEAK SHIELD zalecany jest 
również do ochrony drewnianych mebli używanych wewnątrz pomieszczeń.  
 
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA: 
1. Przed zastosowaniem środka TEAK SHIELD zabezpiecz oczy przed podrażnieniem i nałóż 
gumowe rękawiczki. Odpowiednio przygotuj także swoje miejsce pracy, przykrywając 
podłoże na  którym będziesz olejować meble. 
 
2. Przed impregnacją nowych mebli środkiem TEAK SHIELD zaleca się, wystawienie ich na 
wolne powietrze na około 1 tydzień. W tym czasie zalecamy chronić meble przed deszczem, 
który może spowodować pojawienie się zacieków, utrudniających właściwe przygotowanie 
drewna do olejowania.  
       
3. W przypadku kiedy mamy do czynienia z brudnym i mocno zszarzałym drewnem należy je 
uprzednio wyczyścić środkiem TEAK & HARDWOOD CLEANER. Przy dużych 
zabrudzeniach można także dodatkowo wyszlifować meble papierem ściernym. Jest to także 
wskazane w sytuacji kiedy  powierzchnia drewna jest chropowata. Przed naniesieniem środka 
TEAK SHIELD drewno musi być bezwzględnie suche (bez zacieków) i pozbawione kurzu. 
 
5. Przed użyciem środka TEAK SHIELD wstrząśnij butelkę przez około 1 minutę w celu 
wymieszania zawartości opakowania. Czystą szmatką nanieś równomiernie warstwę środka 
TEAK SHIELD i pozostaw do nasiąknięcia przez około 10 minut. 
 
6. Pozostaw do wyschnięcia przez około 4 godziny a następnie ponownie pokryj meble 
kolejną warstwą środka TEAK SHIELD. Przez kolejne 48 godzin drewno powinno schnąć 
bez kontaktu z wilgocią.   
 
7. Zalecamy stosowanie środka TEAK SHIELD do pielęgnacji mebli ogrodowych 
przynajmniej kilka razy w roku. W przypadku pielęgnacji blatu stołu taki zabieg należy 
przeprowadzać częściej. 
 
UWAGA: 
1. Przechowuj opakowanie poza zasięgiem dzieci. 
2. Zawsze dobrze zakręcaj opakowanie. 
3. Podczas pracy nie jedz, nie pij i nie pal. 
4. Unikaj kontaktu z oczami i skórą. 
5. W przypadku połknięcia nie wywołuj wymiotów i natychmiast skontaktuj się z lekarzem. 
6.  Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystywanie środka, niezgodne z jego 
przeznaczeniem. 
7. UWAGA. Chronić przed mrozem.  
 
 


