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Teaktræ (havemøbler)

Teaktræ er den ideelle træsort til udendørsmøbler. På grund af sit naturlige indhold af olie er træet 
meget holdbart og modstandsdygtigt over for vind og vejr og bliver ikke angrebet af insekter og 
råd. Hos Carl Hansen & Søn anvender vi udelukkende FSC®-certificeret teak.

Almindelig vedligeholdelse – oliebehandlet teak
Oliebehandlede teaktræsmøbler fremstår med en flot rødbrun farve. Ønsker man at bevare den 
rødbrune farve, kræver møblerne jævnlig vedligeholdelse med teaktræsolie. 

Hvor tit, møblerne skal genbehandles med olie, afhænger af det miljø, møblerne befinder sig i. 
Møbler i det fri kræver oftere genbehandling end møbler, som er placeret under et udhæng eller 
på en overdækket terrasse. Ønsker man at bibeholde teaktræets flotte gyldne farve, skal møblet 
efterbehandles inden, at træet begynder at virke tørt og blegt. 

For at opnå det bedste resultat er det vigtigt, at møblet rengøres grundigt inden genbehandlingen. 
Påføres der olie på en beskidt overflade, kan overfladen blive jordslået og misfarvet. Møblerne 
rengøres nemmest med varmt vand tilsat lidt sulfo. Brug en blød børste til at fjerne skidt og snavs. 
Når møblet er helt tørt, slibes overfladen let med fint sandpapir korn 180-220, hvorefter olien 
påføres. Påfør ikke olien i direkte sollys. 

Vejledning i oliebehandling: Se bordplader i massivt træ.

Hvis man undlader at genbehandle sine teaktræsmøbler, vil farven gradvist ændre sig. Den 
rødbrune farve vil med tiden aftage og forvandle sig til en flot sølvgrå overflade, som er meget 
karakteristisk for teaktræ. Teaktræets naturlige olieindhold gør, at træet kan stå ubehandlet, uden 
at det går ud over træets holdbarhed og styrke. 

Til daglig rengøring anvendes en fugtig klud opvredet i varmt vand.

Almindelig vedligeholdelse- ubehandlet teak
Inden man tager sine nye teaktræsmøbler i brug, bør man overveje, hvilket udseende man ønsker 
på sine møbler. Vælger man at lade sine møbler stå ubehandlede, vil farven på det lysebrune 
teaktræ forvandle sig til den meget karakteristiske sølvgrå overflade, som kendetegner ubehandlet 
teaktræ. Denne forvandlingsproces afhænger af det specifikke miljø, hvori møblerne befinder sig, 
og kan strække sig over uger eller måneder.   
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Ønsker man derimod, at møblerne skal fremstå med en gylden og varm farve, opnår man det 
bedste resultat ved at oliebehandle sine møbler inden ibrugtagning. 

Speciel vedligeholdelse
Det er vigtigt at rengøre sine teaktræsmøbler jævnligt, hvad enten de er oliebehandlede eller 
fremstår rå. Regelmæssig rengøring forhindrer skidt og alger i at sætte sig fast og misfarve træets 
overflade. Skulle almindelig rengøring ikke være tilstrækkelig til at fjerne skidt og snavs, anbefaler 
vi at bruge trærens til rengøring. Efter grundig rengøring med trærens bør olierede møbler 
genbehandles. 
 
Særlige forbehold
Teaktræ er et naturmateriale, og der kan derfor forekomme variationer i farve og struktur på det 
enkelte møbel.

Til genbehandling skal der anvendes en olie til udendørs brug. Olie til udendørs brug indeholder 
fungicid, hvilket forhindrer mikroorganismer i at misfarve træets overflade. 

Med tiden kan vekslende luftfugtighed og vejrskifte få træets årer til at rejse sig og give en ru 
overflade. Desuden kan der, som følge af vejrpåvirkning, fremkomme meget små sprækker i 
træet. Mindre sprækker påvirker ikke møblets konstruktion og har ingen betydning for træets 
holdbarhed.  

For at passe bedst muligt på teakmøbler anbefales det, at teakmøbler for en sikkerheds skyld 
opbevares i et ikke-opvarmet rum i vinterperioden. 

Vær opmærksom på, at ubehandlet teak nemt får skjolder og rander, hvis træet bliver vådt – 
regnvejr, fugtige glas mm. 

Vi anbefaler at man overdækker teakmøblerne, når de ikke anvendes, for at beskytte møblet mod 
vejr og vind.
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