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OMSCHRIJVING  

Fase 3 van het 3-STEP TEAK CARE SYSTEM  

 

Revolutionair beschermingsproduct met UV-blokker voor teakdek of meubilair. Vertraagt 

verkleuring/vergrijzing, voorkomt kalkafzetting en algen aangroei. Beschermt teak gedurende het 

hele vaarseizoen. Creëert onzichtbare water- en vuilafstotende laag en wordt niet glad, vet of 

glibberig. 

 

• Beschermt teak gedurende het vaarseizoen. 

• Vertraagt vergrijzing door UV-blokker. 

• Creëert onzichtbare water- en vuilafstotende laag. 

• Voorkomt kalkafzetting en/of algen aangroei. 

• Wordt niet glad of glibberig. 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 

 

VOORBEHANDELING (indien noodzakelijk) 

• Gebruik DULON TEAK DEGREASER 41 voor het verwijderen van vetvlekken, olievlekken, 

diesel- en brandstofspetters, zonnebrandcrèmevlekken etc.  

• Gebruik DULON TEAK CLEAN & BRIGHTENER 42 in geval van verwering en vergrijzing en 

voor het verwijderen van algengroei of kalkafzetting.  

 

BESCHERMEN/IMPREGNEREN 

Het te behandelen oppervlak dient schoon en vetvrij te zijn.  

 

--GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK— 

 

1. DULON TEAK PROTECTOR 43 onverdund, gelijkmatig en spaarzaam aanbrengen op het te 

behandelen oppervlak met behulp van platte kwast of roller.  

2. Vermijd vorming van plassen of druppels, verwijder overtollige vloeistof met doek of 

papier. 

3. De droogtijd bedraagt ca. 20-30 minuten.  

 

Na minimaal 24 uur is de DULON TEAK PROTECTOR 43 volledig geïmpregneerd en geactiveerd. 

(Gedurende deze periode niet belasten met olie of water.)  

 

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN 

Artikel nummer Product Verpakking Inhoud 

6-43005 Dulon Teak Protector 43 Flacon 500ML 

6-43050 Dulon Teak Protector 43 Can 5L 

6-43250 Dulon Teak Protector Can 25L 

 

TIPS & TRICKS 

• Ook uitstekend geschikt voor houten tuinmeubilair 
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C.R.P. INDICATOR 

• Protect 

 

OPSLAG & GEBRUIK 

• DULON TEAK PROTECTOR 43 (500 ml) is goed voor 10m2 

• Vorstvrij bewaren, op droge en donkere plek. 

• Verwerking boven 0oC. 

• Niet in de volle zon gebruiken. 

ANDERE SUGGESTIES 

•  

 

GERELATEERDE PRODUCTEN 

• Dulon Teak Degreaser 41. 

• Dulon Teak Clean & Brightener 42. 

 

BELANGRIJKE OPMERKING 

Inademen van aerosol en/of verneveld product kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Het 

is belangrijk de nodige maatregelen te nemen om blootstelling aan het verneveld product te 

voorkomen. 

 

GEVAARAANDUIDINGEN + VEILIGHEIDSBEVELINGEN 

 

  
GHS03-08-09 – GEVAAR 

 

H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H411  

Giftig voor in het water levende organismen met langdurende gevolgen.  

 

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken 

 

P210 verwijderd houden van warmte. Niet roken. P233 in goed gesloten verpakking bewaren. P240 opslag en 

opvangreservoir aarden. P241 Explosieveilige elektrische, ventilatie en verlichtingsapparatuur gebruiken. P242 uitsluitend 

vonkvrij gereedschap gebruiken. P243 voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. P280 

Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk 

een antigifcentrum of een arts raadplegen. P303+P361+P353 Bij contact met de huid (of het haar), verontreinigde kleding 

onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P331 geen braken opwekken. P332+P313 Bij huidirritatie, 

een arts raadplegen. P370+P378 In geval van brand: blussen met waternevel, schuim, droog chemisch product of 

kooldioxide (CO2). P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P405 achter slot bewaren. P501 

Inhoud en verpakking in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving afvoeren. 
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