
Bamboe is een materiaal dat moet worden verzorgd om een   rijk en mooi oppervlak voor vele 
jaren te behouden. Het natuurlijke materiaal heeft een zeer hard oppervlak, maar het wordt ook 
poreus als het uitdroogt. Daarom adviseren wij om het bamboe hout te behandelen met 
hout olie die geschikt is voor (bamboe) tuinmeubelen. 

                                  

De hout olie voor bamboe tuinmeubelen is perfect geschikt hiervoor. Klik          om 
ons complete aanbod aan HOUE tuinmeubelen en accessoires te bekijken.

Hoe onderhoud ik mijn bamboe houten tuinmeubelen?

https://www.dutchgarden.nl/brands/houe-tuinmeubelen/
https://www.dutchgarden.nl/brands/houe-tuinmeubelen/
https://www.dutchgarden.nl/brands/houe-tuinmeubelen/
https://www.dutchgarden.nl/brands/houe-tuinmeubelen/
https://www.dutchgarden.nl/brands/houe-tuinmeubelen/
https://www.dutchgarden.nl/brands/houe-tuinmeubelen/
https://www.dutchgarden.nl/brands/houe-tuinmeubelen/
https://www.dutchgarden.nl/brands/houe-tuinmeubelen/
https://www.dutchgarden.nl/brands/houe-tuinmeubelen/

Zodra je een HOUE tuinmeubel in gebruik neemt, behandel je deze het 
liefst direct de eerste keer. Zorg dat je in totaal 3 a 4 keer per jaar je HOUE 
tuinmeubelen onderhoud met deze olie. Het bamboe hout is reeds 
behandeld met olie (die ook tegen schimmels werkt) in de fabriek, 
maar dat blijft niet voor altijd zitten. Een klein beetje onderhoud, olie 
en schoonmaken is alles wat nodig is. Zo ben je er zeker van dat je 
het langst kan genieten van je prachtige tuinmeubelen.

HOUE hout olie voor bamboe tuinmeubelen

Teak Shield van Golden Care
Teak Shield van Golden Care is een zeer krachtig, water- en vuilafstotend 
middel wat perfect werkt tegen vlekken en zelfs schimmels en algen. 
Het bamboe hout verkleurt niet door Teak Shield waardoor het 
de originele kleur behoudt.

Voor het beste onderhoud, reinig je eerst het bamboe 
oppervlak grondig met een doek en groene zeep. Dan 
even wachten tot het droog is en je kunt beginnen. 
Schud de fles Teak Shield goed voor gebruik en breng 
een dunne laag aan met gebruik van de bijgeleverde 
doek. Wacht enkele minuten en breng een tweede laag 
aan. Wacht tot de tweede laag ingetrokken is en klaar. 
Dubbele, optimale bescherming voor je mooie bamboe 
houten tuinmeubelen!
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