
Teak (utomhus)

Teak är det perfekta träslaget för utemöbler. Träet är mycket slitstarkt och motståndskraftigt mot 
väder och vind tack vare dess naturliga oljehalt. Det angrips inte heller av insekter eller röta. Carl 
Hansen & Søn använder endast FSC®-certifierad teak.

Normal rengöring och normalt underhåll – oljebehandlad teak
Oljebehandlade teakmöbler har en vacker rödbrun färg. Om du vill bevara den rödbruna färgen 
måste möblerna underhållas regelbundet med teakolja.

Hur ofta möblerna måste oljebehandlas beror på miljön där de står. Utemöbler kräver behandling 
oftare än möbler som står under ett taksprång eller på en övertäckt terrass. Om du vill behålla 
teakens vackra gyllene färg måste möblerna behandlas innan träet börjar bli torrt och blekt.

För att uppnå bästa resultat är det viktigt att möblerna rengörs ordentligt före behandling. Om 
oljan appliceras på en smutsig yta kan den bli möglig och missfärgad. Det är lättast att rengöra 
möblerna med varmt vatten och en liten mängd milt rengöringsmedel. Använd en mjuk borste för 
att avlägsna smuts. När möblerna är helt torra slipar du ytan lätt med fint sandpapper, kornstorlek 
180–220. Stryk sedan på oljan. Applicera inte oljan i direkt solljus.

För anvisningar om oljebehandling: Se Bordsskivor av massivt trä.

Om du inte behandlar dina teakmöbler kommer färgen gradvis att förändras. Den rödbruna färgen 
minskar med tiden, vilket skapar den vackra silvergrå yta som är karakteristisk för teak. Den 
naturliga oljehalten i teak gör att träet kan lämnas obehandlat utan att dess hållbarhet eller styrka 
påverkas.

För normal rengöring använder du en fuktig trasa doppad i varmt vatten.

Normal rengöring och normalt underhåll – obehandlad teak
Innan du använder dina nya teakmöbler ska du tänka igenom vilket utseende du föredrar hos dina 
möbler. Om du väljer att inte behandla möblerna kommer den ljusbruna teaken att förändras till 
den mycket karakteristiska silvergrå yta som obehandlad teak är känd för. Hur lång tid detta tar 
beror på miljön där möblerna är placerade. Det kan ta veckor eller månader.
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Om du vill att möblerna ska ha kvar en gyllene, varm färg får du bäst resultat genom att 
oljebehandla dem innan du använder dem första gången.

Specialunderhåll – teak
Det är viktigt att rengöra teakmöbler regelbundet, oavsett om de är oljebehandlade eller 
obehandlade. Regelbunden rengöring förhindrar att smuts och alger missfärgar ytan. Om normal 
rengöring inte räcker för att avlägsna smuts bör ett särskilt trärengöringsmedel användas. Efter 
grundlig rengöring av träet ska oljade möbler oljas in igen.

Tänk på detta – teak
Teak är ett naturmaterial där variationer i färg och struktur kan förekomma hos möblerna.
Använd olja för utomhusbruk. Olja för utomhusbruk innehåller fungicider, vilket förhindrar att 
mikroorganismer missfärgar ytan.
Med tiden kan växlande luftfuktighet och väderförhållanden leda till att ådringarna i träet reser sig 
och bildar en grov yta. På grund av vittring kan det dessutom uppstå små sprickor i träet. Mindre 
sprickor påverkar inte möbelns design eller slitstyrka.

För att dina teakmöbler ska hålla sig fina så länge som möjligt rekommenderar vi att de förvaras i 
ett ej uppvärmt utrymme under vintern. 

Tänk på att obehandlad teak lätt får märken och ränder om träet blir blött, till exempel av regn, 
fuktiga glas osv. 

Vi rekommenderar att teakmöblerna täcks över när de inte används så att de skyddas mot väder 
och vind.
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