
Onderhoud je geluk...

ONDERHOUDSGIDS

... Begin met tuinmeubelen & terras
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Tips voor een perfect onderhoud

 • Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

 • Maak de te behandelende delen schoon, stof- en vetvrij.

 • Werk bij kamertemperatuur.

 • Na gebruik de productresten onmiddellijk verwijderen.

 • Bewaar de producten op een droge, koele en vorstvrije plaats.

Rectavit
TOTALE BESCHERMING… tegen veroudering, verkleuring en vervuiling

Houten tuinmeubelen vragen een regelmatig onderhoud. 
Zon, regen, vocht, schimmels, insecten, uitwerpselen van 
vogels… tasten het hout aan. Hardere houtsoorten zoals 
teak, ceder, bangkiraï zijn hiertegen beter bestand, maar 
verkleuren bijvoorbeeld naar grijs onder invloed van de zon. 
UV stralen zorgen voor een mooie grijstint en patine, maar 
maken het hout ook poreus. Het vocht dringt in het hout, 
met de vorming van algen en mos tot gevolg. Vochtkringen 
en vetvlekken worden beter zichtbaar. 

Rectavit is al bijna 50 jaar dé specialist in het onderhoud 
van tuinmeubelen en terrassen. Rectavit biedt een uitge-
breid assortiment kwaliteitsproducten aan, die perfect op 
elkaar zijn afgestemd en daardoor een beter resultaat ga-
randeren:

• een grondige reiniging, zonder de grijze patine aan te 
tasten.

• een totale bescherming met behoud van de grijze kleur 
of opfrissen van de bruine kleur. 

Wie kiest voor tuinmeubelen die langer meegaan en er 
langer “goed” uitzien, kiest Rectavit.

Onze technische dienst helpt u graag verder.
Raadpleeg ook onze website : www.rectavit.be
info@rectavit.be • Tel: +32 (0)9 216 85 20 • Fax: +32 (0)9 216 85 30

 Legende

Onderhoudsproducten voor tuinmeubels en toebehoren

Reinigen

Beschermen

Voeden

Vernieuwen
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 Teak Cleaner
  
 0,5 L
 1 L

Solventvrije dieptereiniger, specifi ek ontwikkeld voor 
het schoonmaken van tuinmeubelen. Geschikt voor 
de reiniging van alle harde houtsoorten zoals teak, 
azobé, afzelia, bangkiraï, iroko…

Verwijdert al het aanwezige vuil, inclusief aarde en 
dierlijke uitwerpselen.

Verdunning:  water 
Reiniging:  water
Gereedschap:  borstel, harde schuurborstel 
 of schuurspons

Reinigen

 Teak Protector
  
 0,5 L
 1 L

Biedt een totale bescherming van alle tuinmeubelen 
in de meest diverse harde houtsoorten (teak, afze-
lia, azobé, iroko…). 

Laat het hout op een natuurlijke wijze vergrijzen en 
zorgt voor het verkrijgen en het behoud van een 
zachte, beige tot grijze tint. 

Door zijn voedende eigenschappen verlengt Teak 
Protector de levensduur van het hout. Maakt de 
tuinmeubelen vuilafstotend, water- en weersbesten-
dig.

Verdunning:  gebruiksklaar
Reiniging:  water 
Gereedschap:  langharige soepele borstel

BeschermenVoeden
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VoedenVernieuwen VoedenBeschermen Beschermen

Zorgt ervoor dat tuinmeubelen (in teak, iroko, bang-
kiraï, merbau, e.a.) hun warme, bruine kleur terug-
krijgen en bestand zijn tegen alle weersinvloeden. 

Product is waterafstotend, zelfreinigend en voor-
komt een snelle aanhechting van nieuw vuil (blade-
ren, uitwerpselen). 

Wordt snel geabsorbeerd maar laat het hout ade-
men. Vertraagt de natuurlijke vergrijzing van het 
hout.

Verdunning:  gebruiksklaar
Reiniging:  white spirit 
Gereedschap:  langharige soepele borstel

Zorgt voor de natuurlijke afwerking van alle buiten-
hout. Ideaal voor tuinmeubelen in teak of ander hard-
hout. 

Door zijn voedende werking en zijn goede weerstand 
tegen weersinvloeden voorkomt het de vergrijzing 
van het hout.

Verdunning:  gebruiksklaar
Reiniging:  white spirit
Gereedschap:  langharige soepele borstel, 
 niet-pluizende doek

 Teak Renovator
  
 0,5 L
 1 L

 Teak Oil
  
 0,5 L
 1 L
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Voeden Beschermen Reinigen

Gebruiksklare, watergedragen patine voor de mees-
ten soorten hardhout zoals teak, cedar, iroko, bang-
kiraï, enz. die het hout de look geeft van natuurlijk 
vergrijsd hout. 

Ondertussen beschermt het product ook het hout 
tegen weersinvloeden en heeft het een voedende 
werking. Kan op zowel nieuw als verweerd hout ge-
bruikt worden, zowel binnen als buiten.

Verdunning:  water
Reiniging:  water
Gereedschap:  kwalitatieve borstel met 
 zacht synthetisch haar en 
 niet-pluizende doek

Speciaal ontwikkeld voor het reinigen van tuinhout 
zoals vlechtschermen, pergola’s, afsluitingen terras-
sen… in teak of in andere harde houtsoorten. 

Heeft een uitstekende dieptewerking zonder dat het 
zuren of schurende bestanddelen bevat. Verwijdert 
alle vuil en geeft geen verkleuring van het hout.

Verdunning:  gebruiksklaar 
Reiniging:  water
Gereedschap:  borstel, harde schuurborstel 
 of schuurspons

 Hout Vergrijzer
 

 1 L

 Wood Cleaner
  

 2,5 L
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Reinigen

Uitstekend voor het verwijderen van vergrijzing, vlek-
ken, vuil, aarde en dierlijke resten op hardhouten 
terrassen (Bangkiraï, Bilinga, Padoek, Azobé…). 

Ook te gebruiken bij het reinigen van geveltimmer-
werk in cedar. Zowel voor nieuw als verweerd hout.

Verdunning:  water
Reiniging:  water 
Gereedschap:  borstel, harde schuurborstel 
 of schuurspons

Product op basis van harsen en oliën. Geeft het hout 
zijn natuurlijke bruine kleur terug. Beschermt tegen 
vergrijzing, vervuiling en vlekken op hardhouten ter-
rassen (Bangkiraï, Bilinga, Padoek , Azobé…). 

Dit product heeft een vernieuwende, voedende en 
zelfreinigende werking.

Verdunning:  gebruiksklaar
Reiniging:  white spirit
Gereedschap:  langharige soepele borstel

 Bangkiraï & Cedar 
 Cleaner 

 2,5 L

 Bangkiraï Renovator
  

 2,5 L
VoedenVernieuwen Beschermen
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Product op basis van harsen en oliën, ter bescher-
ming van gevelbekleding, tuinschermen, tuinmeu-
bels, bloembakken e.a. in cederhout. 

Behoudt de bruine kleur en voorkomt de natuurlijke 
vergrijzing van het hout. 

Wordt gemakkelijk door het hout geabsorbeerd en 
beschermt het tegen alle weersinvloeden en tegen 
snelle aanhechting van vuil.

Verdunning:  gebruiksklaar
Reiniging:  white spirit
Gereedschap:  langharige soepele borstel

 Cedar Renovator
  

 2,5 L
VoedenVernieuwen Beschermen
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ReinigenReinigen

Reinigingsmiddel, specifi ek ontwikkeld voor het 
schoonmaken van de meest voorkomende kunststof-
materialen (PVC, polyethyleen, polypropyleen, ... ). 

Het product reinigt grondig en diep en verwijdert 
alle vuil en vetvlekken. Daarenboven beschermt het 
de ondergrond en zorgt ervoor dat het behandelde 
materiaal een vernieuwende glans krijgt. 

Kan gebruikt worden voor het reinigen van tuinmeu-
belen, rolluiken, ... zowel binnen als buiten.

Verdunning:  gebruiksklaar
Reiniging:  water
Gereedschap:  doek, schrobspons

Krachtig reinigingsmiddel voor het verwijderen van 
olie, vet en smeer. 

Mag toegepast worden op alle gebruikelijke mate-
rialen zoals hardhout, beton, baksteen, tegels, ce-
ment, ... 

Kan zowel binnen als buiten de woning gebruikt wor-
den. 

Verdunning:  gebruiksklaar
Reiniging:  water
Gereedschap:  doek, schrobspons

 Plasti Clean
  

 0,5 L

 Vlekverwijderaar:  
 Vet en Olie

 0,5 L
VernieuwenBeschermen
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Milieuvriendelijke, alkalisch geconcentreerde inten-
siefreiniger voor terrasvloeren.

Verdunning:  water
Reiniging:  water
Gereedschap:  dweil, trekker en schuurborstel

Gebruiksklare oplossing voor curatieve en preventie-
ve behandelingen, voor het reinigen van alle groen-
aanslag veroorzaakt door micro-organismen zoals 
mossen, korstmossen en algen. 

Voor binnen- en buitentoepassingen op steen, be-
ton, cement, witseen, arduin, hout.

Verdunning:  gebruiksklaar
Reiniging:  water
Gereedschap:  harde borstel, bezem, tuinsproeier

Reinigen Reinigen

 Terrasreiniger
 

 2,5 L

 Groene aanslagver-
 wijderaar 
 0,5 L 1 L
 5 L 10 L
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 Teak Protector
  

 Indien u de grijze patine wilt behouden/bekomen

• Nieuwe tuinmeubelen
 Stof verwijderen, eventueel licht schuren (schuurpapier) en behandelen met Teak Protector. 
 Laten drogen.

• Niet vervuilde tuinmeubelen
 Stof verwijderen.
 Behandelen met Teak Protector.

• Vervuilde tuinmeubelen
 Vet- en olievlekken verwijderen (Vlekkenverwijderaar).
 Reinigen met Teak Cleaner.
 Bij sterk vervuild meubilair 2de maal reinigen.
 Laten drogen (min. 24 uur) in beschutte plaats.
 Daarna 2 lagen Teak Protector aanbrengen.
 Droogtijd tussen de lagen: 4 uren.

• Reeds behandelde tuinmeubelen

MET TEAK-OLIE
 1 seizoen niet behandelen.
 Algemeen reinigen met Teak Cleaner.
 Laten drogen.
 1 laag Teak Protector aanbrengen.

MET GEPIGMENTEERDE PRODUCTEN
 Goed schuren (schuurpapier).
 Stof verwijderen.
 1 laag Teak Protector aanbrengen.

MET TEAK PROTECTOR
 Reinigen met Teak Cleaner.
 Laten drogen.
 1 laag Teak Protector aanbrengen.

 Indien u het hout versneld een mooie grijze patine wil geven

 Stof verwijderen, licht opschuren en behandelen met Hout Vergrijzer.

 Even laten indringen en overtollig product verwijderen met een doek.

 Laten drogen (min. 48 uur), afgeschermd van de regen.
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 Teak Renovator
  

 Indien u de originele houtkleur wilt behouden/bekomen

• Nieuwe tuinmeubelen
 Stof verwijderen, eventueel licht schuren (schuurpapier) en behandelen met Teak Renovator. 
 Laten drogen.

• Niet vervuilde tuinmeubelen
 Stof verwijderen.
 Behandelen met Teak Renovator.

• Vervuilde tuinmeubelen
 Vet- en olievlekken verwijderen (Vlekkenverwijderaar).
 Algemeen reinigen met Teak Cleaner.
 Bij sterk vervuild meubilair 2de maal reinigen. Laten drogen (min. 24 uur) in beschutte plaats.
 Licht schuren om vergrijsde opstaande vezels te verwijderen.
 Naargelang de toestand van het hout (verweringsgraad) 1 à 2 lagen Teak Renovator aanbrengen.  
 2de laag aanbrengen binnen de 12 uren.

• Reeds behandelde tuinmeubelen

MET TEAK-OLIE
 1 seizoen niet behandelen.
 Algemeen reinigen met Teak Cleaner.
 Laten drogen.
 1 laag Teak Renovator aanbrengen.

MET GEPIGMENTEERDE PRODUCTEN
 Goed schuren (schuurpapier).
 Stof verwijderen.
 1 laag Teak Renovator aanbrengen.

MET TEAK RENOVATOR
 Reinigen met Teak Cleaner.
 Laten drogen.
 1 laag Teak Renovator aanbrengen.
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Rectavit NV
Ambachtenlaan 4 • B-9080 Lochristi
Tel. +32 (0)9 216 85 20 • Fax +32 (0)9 216 85 30
www.rectavit.be

Uw verdeler:

RECTA243
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