
TEAK DECK CLEANER  
& RESTORER 

KENT Teak Deck Cleaner & Restorer - unieke formule voor het herstellen van teak in 
zijn oorspronkelijke, “geschuurde” staat (ook indien het dek met “groen” bedekt is).  

Naast zijn renoverende werking, verwijdert KENT Teak Deck Cleaner & Restorer ook 
visbloed, roest en olievlekken.  

Part Nº:  Cleaner – 85303 (TDC)  
               Restorer – 85305 (TDR)   

Eigenschappen Voordelen 
 
• Krachtige reiniger op waterbasis    •  Verschaft een “pas geschuurd” 
uitzicht  
• Hard schrobben of afschuren is overbodig   •   Dikte van het teak wordt niet 
aangetast. 
• Maakt de deknaden niet zacht         •   Structurele sterkte blijft behouden  
• Licht werk, geen staalwol nodig   •   Veilig voor de gebruiker en het 
milieu 
• Verwijdert visbloed, roest en olievlekken  •   Uitstekend resultaat op alle  
    oppervlakken behalve metaal  

Toepassingsmethode 
 
Behandeling met deze tweedelige formule zal 
vermoeid en verweerd teak weer opfrissen in zijn 
oorspronkelijke staat.  
 
Het product werkt snel en effectief en geeft het 
teak een “pas geschuurd” uitzicht, met slechts de 
helft van de moeite en beperkte uitgaven.  
 
Ook efficiënt voor het verwijderen van 
olievlekken, visbloed, roest, vogeluitwerpselen, 
vlekken van drank/eten, olievlekken en lak 
 

Verwante producten 

Latex & nitriel wegwerphandschoenen 
DS303 

Instructies 
 
Part 1: Cleaner 
1. Draag een beschermende bril en handschoenen.  

Breng de reiniger aan op een nat dek, per zones 
van 1 m2. 

2. Verdun KENT TEAK DECK CLEANER met water 
volgens een maximale 5:1 ratio en dit afhankelijk 
van de hardnekkigheid van het vuil.  
Zeer vuil = ratio 5:1 en niet zeer vuil = ratio 10:1 

3. Breng het product egaal aan met een spons/ dweil 
tot men een uniforme donkere kleur krijgt. 

4. Wanneer het teak donker bruin is geworden, spoel 
met water totdat alles verwijderd is (product niet te 
gebruiken op aluminium en andere metalen) 

 
Part 2: Restorer 
1. Neem het product en een nieuwe spons/ dweil, 

breng aan op dezelfde wijze als de Cleaner en zorg 
ervoor dat het te behandelen oppervlak volledig 
behandeld wordt. 

2. Na aanbrenging zal het teak bijna onmiddellijk een 
lichte bruine kleur verkrijgen 

3. Spoel het behandeld oppervlak schoon tot het 
product volledig verwijderd is. 

4. Het dek is nu zuiver en het teak als nieuw. 
5. Vermijd besmetting met een ander product door 

een reeds gebruikte spons/ dweil te gebruiken 
aangezien dit de efficiëntie van het product en het 
verkregen resultaat negatief kan beïnvloeden. 



Technische informatie 

Partnummer 85303 (1l) / 85305 (1l) /  

 85348 (Kit) 

Omschrijving Teak Deck Cleaner and Restorer 

Inhoud 1l  

Houdbaarheid 12 maanden na fabricatiedatum 

Gevareninfo Irriterend 

Verkoopeenheid Kit 

Consistentie Vloeibaar 

    

Gezondheids- en veiligheidsinformatie  

 R36/38  Irriterend voor de ogen en de huid. 
 S23  Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.   
 S25  Contact met de ogen vermijden 
 S26  Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water 
  afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen 
 S37  Draag geschikte handschoenen 
 S46  In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en 
  verpakking of etiket tonen 
 S51  Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken 

IRRITEREND 
Bevat Quaternair Quaternary 
ammoniumchloride.  
Kan een allergische reactie veroorzaken. 

Persoonlijke bescherming 

Douanecode 3405 2000 

MSDS ja 

Vervangt product n.v.t. 

Kleur rood/ groen 

Parfum zacht, aangenaam 

Vlampunt n.v.t. 

Oplosbaarheid in water  Volledig 

pH waarde Cleaner = 2 

 Restorer = 12 

Voorwaarden  
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux sprl/bvba of KENTNederland B.V. 

KENTBelux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst 
mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 
voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 
voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 
de informatie of voor schade ten gevolge van of in 
verband met het gebruik van deze informatie. 
KENT Belux sprl/bvba  en KENT Nederland B.V. handelen 
onder de naam KENT. 

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze 
producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. De 
richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 
kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend 
advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360 

Vestigingsadres:   
KENTBelux sprl/bvba 
Rue Emile Francqui, 4 
1435 Mont-Saint-Guibert 
BTW: BE 0414.239.587 
KENTNederland B.V. 
Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda. 
BTW : NL 8172.47.658.B01 

 

KENTBelux Sprl/Bvba : Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert 
Tel: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com 
 
KENT Nederland BV Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda 
•Tel: +31 85-4868360 –Direct:  +31 85-4868364 - Fax: + 31 85-4868369 
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