Houten tuinmeubels opknappen

Houten tuinmeubels opknappen

Materialen

Gereedschap

CetaBever tuinmeubelreiniger 2 in 1 kleurloos
500ml

Worx WX646.1 handpalmschuurmachine
Kärcher K 2 Premium Home hogedrukreiniger

Tenco Royal Teak hardhoutolie transparant 1 l
Ibex schuurspons 10 stuks

Praxis bouwemmer
Sencys beitskwast plat 50mm
Sencys kwast rond lak alkyd 18mm
Verfbak voor mini roller rood 10cm

http://bit.ly/2majR
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Stap 1 | Vies en vergrijsd

Heb je een hardhouten tuinmeubel en wil je deze opknappen en behandelen met olie? Houd dan eerst rekening
het type hout. Controleer van wat voor type hout het tuimeubel is gemaakt (check het op de aankoopbon of vra
het in de winkel).

En als je weet van welk type hout het tuinmeubel is gemaakt kun je bij de plaatselijke Praxis vragen naar het juis
type olie die past bij het hout. Wil je beitsen ipv lakken? Dat kan natuurlijk ook! Kies een beits die jij mooi vind!
Voordat je begint: bedek eerst de vloer, dit voorkomt extra schoonmaakwerk.

Scan QR
code to
watch
the
video

Stap 2 | 2 in 1 reiniger
Gebruik de 2 in 1 reiniger van CetaBever. Deze reiniger verwijdert hardnekkig vuil en groene aanslag. De 2 in 1
reiniger dringt diep door in het hout en herstelt de natuurlijke kleur.

Verstuif de 2 in 1 reiniger en laat het middel goed inwerken (10 minuten). Ga daarna (optioneel) met een spons
langs de oppervlakte en druk deze goed aan tegen het hout.
Reinig en ontvet de meubels grondig, zodat de olie, lak of beits beter hecht aan het hout.

Stap 3 | Poetsen

Schuur de oppervlakte van het tuinmeubel met een schuurspons en verwijder het hardnekkige vuil. Spoel om de
paar minuten je schuurspons af.

Als je klaar bent met poetsen en al het hardnekkige vuil verwijderd is, spoel je de tuinmeubelen flink na met wat
en laat deze drogen.

Stap 4 | Schuren

Na het drogen kan je de tuinmeubelen schuren. Begin met een korrel van p80 en eindig met een korrel van p12
Let erop dat je een masker gebruikt bij het schuren.

Stap 5 | Afstoffen en oliën
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Na het schuren stof je het hout grondig af. Nu kun je beginnen met de olie. Giet de tuinmeubelolie in een verfba
en dep een kwast in de olie. Olie vervolgens de meubels in.
Gebruik een bokkenpoot kwast voor de moeilijke hoeken. Laat de olie intrekken en ga met een schone doek
eroverheen om alle overtollige olie te verwijderen.

Stap 6 | Stoelen oliën

Herhaal stap 5 voor de tuinstoelen. Laat de olie goed intrekken en veeg alle overtollige olie weg met een doekje
Schuur eventueel nog licht op om een glad eindresultaat te creëren.

Stap 7 | Eindresultaat

Het eindresultaat mag er wezen! Zelfs het zonnetje is gaan schijnen. Heb je nog vragen? Stel deze in de comm
sectie of stel hier je vraag.
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