GHID DE
ÎNTREȚINERE A
LEMNULUI DE TEC
Îngrijire și curățare
Teak Care by Apple Bee
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Proprietățile lemnului de tec
Lemnul de tec provine din sud-estul Asiei. Cea mai bună calitate se găsește
în estul insulei Java - Indonezia, unde lemnul de culoare gri-argintie este
cunoscut și sub numele de „djati”. Apple Bee produce toată gama de
mobilier exterior folosind lemn de tec originar din Indonezia.
În prezent arborele de tec (tectona grandis) este plantat pe scară largă în
zona tropicală peste tot în lume, fapt care duce la diferențe de culoare,
greutate și duritate. Lemnul de tec este folosit de zeci de ani în fabricarea
mobilierul exterior și este apreciat pentru rezistența sa ridicată la intemperii.
Lemnul de tec conține uleiuri naturale care servesc ca strat protector natural.
Tecul nu „ruginește” și așa nu apare coroziune pe suprafața lemnului când
acesta se aﬂă în contact cu metale. Durata de viață a lemnului de tec este
mult mai mare decât a altor tipuri de lemn. Toate aceste beneﬁcii și
proprietăți a lemnului de tec rezultă într-un material perfect pentru a ﬁ folosit
în fabricarea mobilei de grădină.

Lemn de esență tare, tropicală
Tecul este un lemn de esență tare tropicală, cu aspect aurie-maro care de-a lungul timpului - își schimbă treptat culoarea la o patină gri-argintie.
Dacă lemnul rămâne netratat, această patină gri-argintie se deteriorează,
căpătând un aspect nedorit de o nuanță gri-închis/verzui.

Pretratare Apple Bee
Pe parcursul procesului de producție Apple Bee pretratează suprafețele de
tec cu o soluție anti-ciupercă și pesticide pentru a elimina mucegaiul și sporii
de mucegai din interiorul lemnului. Procesul de pretratare nu afectează dar
nici nu substituie tratamentul suplimentar cu produsele de îngrijire Apple Bee.
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Apple Bee Teak Care

Apple Bee Teak Cleaner

Apple Bee Teak Shield

Apple Bee Color Restore Antique

Apple Bee Color Restore Coastal
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Cum procedez dacă apar pete de culoare închisă (sau chiar
negre) pe unele părți ale mobilierului?
Petele negre sunt de obicei cauzate de umiditate și pot conduce la apariția
mucegaiului. Se pot remedia prin curățarea petelor cu soluția de curățare
Apple Bee Teac Cleaner. Ca soluție alternativă petele pot ﬁ șlefuite manual și
curățate. Pentru a preveni apariția petelor, folosiți soluția Apple Bee Teak
Color Restore sau Shield după curațare.

Tocmai am cumpărat mobilier din lemn de tec. Care produse de
întreținere sunt recomandate?
Acesta depinde de culoarea preferată pentru mobilierul din lemn de tec. Dacă
preferați gri-aurgintie, vă recomandăm Apple Bee Teak Shield. Dacă preferați
culoarea aurie-miere maro, folosiți soluția Apple Bee Teak Color Restore
Antique sau Coastal pentru ﬁnisajul gri/maro.

Dacă mobilierul deja are culoarea gri închis, care produse de
întreținere sunt recomandate?
Dacă doriți să redați culoarea inițială gri-argintie, folosiți soluția de curățare
Apple Bee Teac Cleaner pentru a curăța lemnul. După aceea aplicați soluția
Teac Shield pentru a prezerva culoarea gri-argintie. Dacă preferați culoarea
de tec nou, folosiți întâi soluția de curățare, iar apoi aplicați Teac Color
Restore Antique sau Coastal pentru a prezerva culoarea dorită.
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Soluțiile Apple Bee Cleaner, Color Restore sau Shield au efect
asupra părților din aluminiu, cupru sau împletite?
Soluțiile Apple Bee pentru curățarea și întreținerea lemnului de tec nu
afectează elementele din aluminiu, cupru sau cele din împletitură, dar pentru
a le menține curate, asigurați-vă că aceste materiale nu vin în contact cu
soluțille de curățare și întreținere Apple Bee. Dacă totuși se intâmplă acest
lucru, vă recomandăm să curățați suprafețele cu apă până tecul este încă
umed.

Trebuie să iau măsuri de siguranță înainte de a folosi produsele
de întreținere Apple Bee?
Produsele de întreținere de lemn de tec Apple Bee nu sunt periculoase. Sunt
produse pe bază de apă, ecologice și 100% biodegradabile. Totuși, vă
recomandăm să evitați contactul cu pielea și ochii, și să folosiți produsele de
întreținere Apple Bee în încăperi bine ventilate. Produsele de înțretinere Apple
Bee pot afecta iarba, plantele și unele tipuri de pavaje. Vă recomandăm să
acoperiți suprafața de lucru cu folie din plasic de unică folosință.

După tratare, mobilierul din tec poate fi lăsat în aer liber în timp
de ploaie?
Da. După aplicare, produsele se usucă pe suprafața mobilierului și vor proteja
mobilierul de soare, ploaie și zăpadă.
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Contează în ce perioadă a anului tratez lemnul de tec cu
produsele de întreținere?
Nu, dar recomandăm tratarea lemnului înainte de depozitare pentru iarnă
și la începutul sezonului - înainte de a începe folosirea regulată. Este
important aplicarea soluției Color Restore (Antique sau Coastal) înainte ca
tecul să devină gri, pentru că prevenirea ia mai puțin timp decât restorarea
tecului gri cu ajutorul solutiei Apple Bee Teac Cleaner. Soluția Apple Bee
Teac Color Restore trebuie folosit din momentul în care mobilierul de tec
începe să-și piardă culoarea.

Ce este soluția Apple Bee Teak Cleaner și când este recomandat
folosirea acestuia?
Pentru a curăța lemnul de tec, folosiți soluția de curățare Apple Bee Teac
Cleaner, care este realizat special pentru a înlătura sporile de mucegai din
interiorul lemnului de tec. Urmați instrucțiunile de pe ambalaj și culoarea va ﬁ
restabilită. Curățarea tecului necesită timp și effort, așa că vă recomandăm
să folosiți soluția Teak Color Restore (Antique/Coastal) sau Shield înainte de
reapariția semnelor decolorării.

Cum procedez dacă mobilierul din tec pare uscat și decolorat?
Chiar dacă poate apărea uscat sau decolorat, tecul conține destule uleiuri
naturale pentru a proteja mobilierul de deteriorare. Tecul uscat este doar o
problemă estetică, nu și una de întreținere. Dacă preferați o suprafață
complet netedă, vă recomandăm șlefuirea manuală a mobilierului cu smirghel
foarte ﬁn. Șlefuirea mecanică generează căldură care poate conduce la
apariția unor pete negre pe lemnul de tec. După șlefuirea manuală folosiți un
burete uscat pentru a înlătura toate urmele de rumeguș.
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Unele mărci vând două produse diferite, una pentru curățare și
una pentru strălucire. Soluția de curățare Apple Bee Teak
Cleaner are același efect?
Soluția Apple Bee Teak Cleaner conține ambele componente pentru curățare
și strălucire, așa că procesul de doi pași poate ﬁ redus la una singură, astfel
puteți economisi timp și bani.

Cum interacționează soluția Apple Bee Teak Cleaner cu lemnul
de tec tratat cu ulei sau sigilat?
Soluția Apple Bee Teak Cleaner înlătuă uleiul și/sau murdăria de pe lemn,
dându-i o culoare uniformă maro deschis. Lemnul de tec poate ﬁ tratat
ulterior cu soluția Apple Bee Teak Color Restore sau Shield în functie de
preferințe. Este important ca soluția Apple Bee Teak Color Restore să nu ﬁe
aplicată direct pe lemnul de tec tratat cu ulei, pentru că va conduce la
rezultate nesatisfăcătoare.

Ce este soluția Apple Bee Teak Color Restore (Antique sau
Coastal)?
Soluția Apple Bee Teak Color Restore Antique este dezvoltat în special pentru
mobilierul din lemn de tec Apple Bee cu ﬁnisai Antique, iar varianta Coastal
pentru mobilierul cu ﬁnisaj Coastal. Teak Color Restore este o soluție modernă
de întreținere pentru lemnul de tec, ușor de aplicat și cu efect de lungă
durată. Tratamentul protejează lemnul de tec și ajută în menținerea culorii
naturale calde. Soluția Color Restore previne mobilierul să devină negru sau
gri, efect care durează pe parcursul sezonului întreg. În plus protejează
mobilierul și de razele solare. În comparație cu alte produse de întreținere
a lemnului de tec, nu este necesar repetarea tratamentul de patru ori pe an.
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Cât durează efectul soluției Apple Bee Teak Color Restore
(Antique și Coastal) ?
Efectul soluției Apple Bee Color Restore durează de obicei pe durata întregului
sezon, fără ca mobilierul să devină negru sau gri. Durata efectului depinde de
mai mulți factori precum expunerea la soare, umiditate, ploaie sau vârsta
lemnului de tec.

Cum aplic soluția Apple Bee Teak Color Restore (Antique sau
Coastal)?
Vă recomandăm să aplicați un strat subțire de soluție pe mobilier cu o cârpă
curată. Nu folosiți burete sau spray - acestea vor rezulta într-un strat prea
gros care se va decoji după o anumită perioadă și vor apărea crăpături mici
pe suprafața tratată. Înainte de a trata mobilierul exterior, asigurați-vă că
suprafața de tec este curată, fără praf.

Dacă am folosit soluția Apple Bee Teak Color Restore și nu-mi
place rezultatul, cum pot să-l înlătur?
Cea mai bună metodă pentru înlăturarea soluției Apple Bee Teak Color
Restore este de a șlefui suprafața de tec. Vă recomandăm să folosiți întâi
soluția Apple Bee Teak Color Restore (Antique sau Coastal) pe o suprafață
mică - de exemplu partea posterioară a unui picior - pentru a vedea dacă
tratamentul este conform așteptărilor dumneavoastră.
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Soluția Apple Bee Teac Color Restore interacționeză cu uleiurile
de tec și/sau cu soluțiile de sigilare?
Pentru a folosi soluția Apple Bee Teak Color Restore pe lemn tratat cu ulei,
este necesar curățarea suprațetei cu Apple Bee Teak Cleaner. Soluția Apple
Bee Teak Color Restore nu se folosește direct pe tec tratat cu ulei pentru că va
interacționa cu uleiul și va duce la o decolorare majoră, nedorită.

Ce este Apple Bee Teak Shield și când trebuie să folosesc acest
produs?
Apple Bee Teak Shield este un produs de îngrijire pentru mobilier din lemn de
tec, pe bază de polimeri sintetici, rezistente la apă și murdărie. Apple Bee
Teak Shield încetinește dezvoltarea algelor și fungilor. Pentru a menține
culoarea gri-argintie a lemnului de tec pentru o perioadă lungă fară apariția
unor pete verzi, este important să folosim soluția Apple Bee Teak Shield.
Acest produs garantează culoarea tipică gri-argintie a mobilierului pentru
timp îndelungat.

Cum mă asigur ca lemnul de tec va obține culoarea frumoasă
gri-argintie?
Lăsați mobilierul în aer liber timp de 4-8 săptămâni până devine galben pal,
apoi aplicați soluția Apple Bee Teak Shield conform instrucțiunilor de pe
ambalaj.
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Cum obțin culoarea gri dacă lemnul de tec s-a decolorat din
cauza intemperiilor?
Mobilierul din lemn de tec trebuie curățat cu soluția Apple Bee Teak Cleaner.
Acesta va înlătura depunerile de pe lemn și îi va reda culoarea originală maro
deschis. După procesul de curățare tratați lemnul cu Apple Bee Teak Shield.

Cum se aplică Apple Bee Teak Shield?
Asigurați-vă că lemnul este 100% uscat. Aplicați un strat de soluție Apple Bee
Teak Shield cu o cârpă fără scame și lăsați să se penetreze în lemn. Lăsați să
se usuce timp de 4 ore, apoi aplicați un al doilea strat. Lăsați mobila să se
usuce 24 ore înainte de a-l expune intemperiilor.

Pot să aplic soluție Apple Bee Teak Color Restore peste Apple
Bee Teak Shield?
Da, chiar vă recomandăm acest lucru. Acesta va face lemnul de tec mai
rezistent la pete.

Cât de des trebuie să folosesc Apple Bee Teak Shield?
Recomandăm tratarea lemnului de tec cu Apple Bee Teak Shield cel puțin
o dată pe an. Blaturile de masă ar trebui tratate mai des în functie de
frecvența folosirii acestora. În caz de expunere de lungă durată la umezeală,
este posibil să apară o depunere verde pe mobilă. În acest caz recomandăm
folosirea soluției de două ori pe an.

11

Cum se întreține lemnul de tec?
ÎNTREBĂRI FRECVENTE 8 / 8

Când trebuie să folosesc Apple Bee Teak Shield?
Teak Shield asigură un strat de protecție aproape invizibilă pe suprafața
lemnului care previne ca petele de mâncare (cafea, ketchup, vin roșu) să
pătrundă în lemnul de tec. De asemenea, Teak Shield protejează lemnul de
tec de umezeală, murdărie și mucegai, rezultând într-o culoare gri-argintie.

Pot folosi soluția Apple Bee Teak Shield pe lemn de tec nou?
Da, dar înainte de a folosi soluția pe lemn de tec nou, puneți mobilierul la aer
liber timp de o săptămână. Urmăriți instrucțiunile de folosire de pe ambalaj.

Cum pot înlătura soluția Teak Shield?
Soluția Apple Bee Teac Cleaner va înlătura stratul de Teak Shield de pe
mobilier. Dacă este necesar, mobilierul poate ﬁ șlefuit după uscare.
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