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HAVEMØBLER MED TEAK
Teak er en smuk og holdbar træsort,  som med den rette behandling kan holde i 
mange år.

Om man vælger at lade overfladen stå ubehandlet eller man vælger at oliere 
den, kræver den en jævnlig efterbehandling. 

Teak er fra naturens side en olieholdig træsort og lader man den stå uden olie-
behandling, vil  den med tiden få en grå og sølvfarvet overflade – forudsat at man 
efterbehandler som beskrevet nedenfor. 

Hos Mandalay anbefaler vi ikke ,  at man oliebehandler sine teakmøbler. Dette 
kræver jævnligt rengøring/afrensning og forkert behandling kan til lukke svampe- 
sporer under olien. 

Vælger man at oliere eller på anden måde at overfladebehandle møblet, kan 
Mandalay ikke gøres ansvarlig for udfaldet. 

VINDRIDSER & TEAKTRÆ
Teaktræ er et naturmateriale og overfladen i træet påvirkes af regn, sol og kli-
maet generelt.  Som en naturlig del af teaktræ vil  der kunne opstå vindridser. 
Vindridser vil  komme afhængig af vejret og luftfugtigheden og vil  igen forvinde 
af samme årsag. Vindridser vil  kunne ses ved små overfladerevner. Dette er uden 
betydning for havemøblets holdbarhed.

Dette er ikke reklamationsberettiget
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UBEHANDLET TEAK
NYE HAVEMØBLER

Inden møblet tages i  brug, skal det først afrenses. Dertil  skal man bruge en blød 
klud/svamp og vand tilsat mildt opvaskemiddel. Møblet tørres efter med en tør 
klud. 

Efter en afrensning vil  træporerne rejse sig. Når overfladen er helt tør,  kan det 
efterslibes med et stykke meget fint sandpapir (korn 180 - 240),  og overfladen vil 
igen blive glat og behagelig. Husk altid at slibe i årernes retning.

Står møblerne i det fri  og udsættes for forskelligt vejr,  kræver det mere vedlige-
holdelse end hvis det står under tag.

HUSK at møblet ikke må tildækkes med f.eks. et plastovertræk, hvis træet er det 
mindste vådt. Det vil  i  så fald give optimale betingelser for skimmelsvamp og 
dermed misfarvning af træet. En såkaldt drivhuseffekt. Ved brug af plastover-
træk er det vigtig, der kommer hæld på overtrækket, så vand kan løbe fra og 
træet kan få luft. 

RENGØRING & RENS
 AF TEAKOVERFLADER

Mange oplever at overfladen på teakmøblerne får skimmel og misfarvning. 

I  naturen findes sporer af skimmelsvampe overalt.  I  luften, i  jorden og på orga-
nisk materiale såsom blade fra træer o.lign. Sammen med den tiltagende luft-
fugtighed får svampesporene optimale betingelser, hvis ikke man forebygger i 
form af en jævnlig rengøring. 

Skimmelsvamp eller blåsplintsvamp udendørs udgør ikke nogen helbredsfare, 
men vil  med tiden give en mørk ( jordslået) og i  værste fald en slimet overflade, 
som kan være svær at fjerne. 

Forebyggelse er derfor et MUST, for at bevare en smuk overflade. 

Der er flere midler til  at rense teakoverflader. Husk derfor altid at følge anvis-
ningen på produktet - både til  selve anvendelsen, men også om der står angivet 
evt. forhold omkring vejr og vind i forbindelse med renseprocessen.
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Ved mindre fedtpletter kan du anvende fint sandpapir (kort 180 - 240).  Træets 
naturlige farve vil  blive synlig igen, men området vil  hurtigt få sin patina igen og 
træet tager ikke skade.

BEMÆRK: Sæbespånebehandling forhindrer ikke patinering. 

LØBENDE VEDLIGEHOLD
MED SÆBESPÅNER

Til almindelig aftørring anvendes en fugtig klud, opvredet i  en mild sulfo. 
Mindre fedtpletter og skjolder kan ofte fjernes med en sæbespånebehandling.

SÅDAN SÆBEBEHANDLER DU:
Inden man starter behandlingen af havemøblerne, bør man tjekke at overfladen 
ikke er beskadiget (små splinter, fl ig) hvor bomuldskluden kan hænge fast.  Hvis 
der er det, bør man tage hensyn til  dette ved sæbebehandlingen.

STEP 1:
1.  Du skal bruge ca. 2 dl hvide sæbespåner til  1  l iter varmt vand samt en 

blød, ren bomuldsklud/køkkensvamp med grøn sål.
2.  Sæbespånerne opløses, piskes op og stil les til  afkøling, indtil  de opnår  

konsistens af en tyk grød (det tager ca. et døgn, så start i  god tid).  Gem 
evt. overskydende sæbegrød i en plastbøtte med låg til  næste  
behandling.

3. Ofte kan sæbespåner købes i det lokale supermarked. 
 

4.  Havemøblerne placeres i  skyggen. 
5. Sæbegrøden påføres træet i  et jævnt lag med bomuldskluden eller 

svampen.
6. Brug herefter kluden/svampen til  at rense møblet godt. Du skal ikke være 

bange for at tage fat.
7.  Opløsningen skal trække godt ned i træet. Lad det efterfølgende stå ca. 

30 minutter.
8. Skyld havemøblerne grundigt med vand. 

 
 

9.  Når havemøblerne er rengjort for skidt og snavs, er du klar til  næste  
omgang sæbebehandling.

10. Påfør et jævnt lag grød på træet og lad det trække i ca. 30 minutter.
11.  Fjern den overskydende sæbegrød, som ikke er trukket ned i træet, med 

en klud eller svamp.
12. Massér/poler den resterende sæbe godt ned i træet med en klud eller 

svamp, indtil  du får en glat overflade. Vær ikke bange for at tage fat.
13. Overfladen har nu en sæbehinde, der skal beskytte mod snavs.
14. Sæberester der måtte sidde imellem evt. lameller kan nemmest fjernes 

når de er tørre - her kan der evt. benyttes en kniv.
15. Man kan til  tider se sæbebehandlingen i træets overflade - dette forsvin-

der så snart det har regnet et par gange.
16. For at opnå det bedste resultat,  så gentag sæbebehandlingen løbende 

gennem sæsonen.

Gentag behandlingen for at opnå maksimal effekt.

STEP 2:

STEP 3: Få sæbebehandlingen til  at beskytte længere:
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VINTEROPBEVARING
AF TEAKMØBLER

Gør havemøblerne klar til  vinteropbevaring i  god tid. Når sommeren lakker mod 
enden, bør man allerede begynde at tænke på at havemøblerne skal gøres klar 
til  vinter. Sørg for at få havemøblerne ind inden luften bliver for fugtig.

Lad efterårssolen tørre havemøblerne godt igennem både på for- og bagside 
af møblet. Nogen gør dem vinterklar i  september/oktober og andre venter til 
foråret med den helt store rengøring. 

Teakhavemøbler opbevares optimalt et tørt  sted, gerne med udluftning (f.eks. 
carport eller overdækket terrasse),  da dette er med til  at forlænge møblernes 
levetid. Hvis træet står i  et opvarmet rum, kan træet tørre ud og der kan opstå 
revner i  træet.

Møblerne bør først stil les til  vinteropbevaring når de er helt tørre på overfladen 
- ellers vil  der komme skimmelsvamp i træet. 

Tildækning med plastovertræk eller anden form for tæt materiale anbefales 
ikke. Efterspænd altid dine møbler inden opbevaring og inden brug ved foråret. 

Møbler af teaktræ bør ikke have direkte kontakt til  jord. Direkte forbindelse til 
jord kan give træet mulighed for at trække fugt. Sæt dem på et underlag som 
f.eks. en flise eller hæng dem op, hvis det er muligt. 
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