HOME & GARDEN

Premium Outdoor Furniture Care Products

Teak Reiniger & Ontgrijzer

Teak Olie

Star brite® Teak Reiniger & Ontgrijzer is speciaal
ontwikkeld om oud, grijs en zwart geworden teak in
één stap te transformeren. Reinigt teak; verwijdert
vuil, vet en oude olie. Maakt teakhout klaar om te
oliën. Ideaal voor gebruik op alle teakhout en fijne
houtsoorten. Biologisch afbreekbare formule. Voor
het beste resultaat kunt u nabehandelen met Star
brite® Teakolie of Star brite® Teak Sealer om het herstelde hout te verduurzamen en te beschermen.

De beste bescherming en afwerking voor teak en andere kostbare houtsoorten. Ultra geraffineerde olie,
polymeren en UV-remmers bieden langdurige bescherming tegen zon en weer. Verbetert de natuurlijke houtnerf en kleur. Brengt de natuurlijke schoonheid
van alle kostbare houtsoorten naar voren. Gemakkelijk
in gebruik en droogt snel. Als het hout vuil en/of verweerd is, behandel het dan eerst met Star brite® Teak
Reiniger & Ontgrijzer.

812422DG - 650 ml

812716DG - 500 ml
812732DG - 1000 ml

Reinigt en ontgrijst in één stap
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Voor gebruik op teak en alle kostbare
houtsoorten

Teak Sealer

Helpt vocht af te stoten en kleur te behouden
Star brite® Teak Sealer gaat langer mee dan traditionele sealers.
De UV-remmers voorkomen verwering, vervaging en bieden meer
algehele bescherming. Ontwikkeld voor een eenvoudige, druppelvrije toepassing en dus ideaal voor verticale oppervlakken. Geavanceerde polymeren helpen vocht te weren en kleur te behouden
op teak en andere kostbare houtsoorten.

812016DG - Klassiek - 473 ml
812032DG - Klassiek - 1000 ml
812116DG - Natuurlijk Licht - 473 ml
812132DG - Natuurlijk Licht - 1000 ml
812216DG - Transparant - 473 ml
812232DG - Transparant - 1000 ml
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Tuinmeubel Reiniger

Tuinmeubel Beschermer

Veilig en krachtig middel dat vet losmaakt en viezigheid oplost zodat er slechts een licht wrijven nodig is
om dit te verwijderen. Ontwikkeld voor gebruik op
vlechtwerk, polyrotan, Textilene®, Batyline®, metaal,
aluminium, polywood, vinyl, plastic, kunststof, glas,
polyester, rubber en leeroppervlakken. Biologisch afbreekbare formule. Voor het beste resultaat vervolgens met Star brite® Tuinmeubel Beschermer behandelen.

Verbetert het uiterlijk van alle meubels voor buitengebruik. Hydrateert en voegt UV-bescherming toe
om verbleken en barsten te voorkomen. Zeer geschikt
voor gebruik op nieuwe of pas gereinigde tuinmeubelen, waardoor de levensduur aanzienlijk wordt verlengd. Ideaal voor gebruik op vlechtwerk, polyrotan,
Textilene®, Batyline®, metaal, aluminium, polywood,
vinyl, plastic, kunststof, glas, polyester, rubber en leeroppervlakken. Als de te behandelen meubels vuil zijn,
gebruik dan Star brite® Tuinmeubel Reiniger om het
te behandelen oppervlak voor te bereiden.

820222DG - 650 ml

820322DG - 650 ml

Verwijdert vuil en aanslag op alle
tuinmeubelen
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Stoot water en vuil af op alle
tuinmeubelen

Outdoor Textiel Reiniger

Outdoor Textiel Beschermer

Ontwikkeld om het uiterlijk van outdoor textiel veilig
te reinigen en schoon te houden. Maakt vuil, vlekken,
vogeluitwerpselen en meer los, zodat het gemakkelijk kan worden schoongeveegd of gespoeld. Weert
toekomstige vlekken en UV-straling die vervaging
kunnen veroorzaken. Bevat een geurtoevoeging; laat
stoffen fris ruiken. Veilig voor alle outdoor textiel,
waaronder Sunbrella®, Texfabric®, Nanotex®, Olefin®,
Soltex®, Stofplus® en alle acrylstoffen. Voor het beste
resultaat hierna Star brite® Outdoor Textiel Beschermer gebruiken.

Herstelt de waterafstotendheid van alle outdoor textiel. Zeer geschikt voor gebruik op nieuwe of pas gereinigde stoffen, waardoor de levensduur aanzienlijk
wordt verlengd. Vormt een extra barrière tegen vocht
en schadelijke UV-stralen. Verandert de kleur of de
structuur van de stof niet. Veilig voor alle outdoor textiel, waaronder Sunbrella®, Texfabric®, Nanotex®, Olefin®, Soltex®, Stofplus® en alle acrylstoffen. Als het te
behandelen oppervlak vuil of met vlekken is, maak het
dan schoon met Star brite® Outdoor Textiel Reiniger.

820022DG - 650 ml

820122DG - 650 ml

Verwijdert vuil en vlekken op alle stoffen
voor buitengebruik

Stoot water en vlekken af op alle stoffen
voor buitengebruik
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Spraystone Reiniger

Spraystone Beschermer

Verwijdert zelfs de hardnekkigste vuil- en vetvlekken
op spraystone tafelbladen. Speciale chelaatverbindingen weken het vuil los van het oppervlak zonder
hard te schrobben. Reinigt poreuze oppervlakken.
Biologisch afbreekbaar, fosfaatvrij en met een laag
VOS-gehalte. Voor het beste resultaat vervolgens
met Star brite® Spraystone Beschermer behandelen.

De beste beschermer voor spraystone tafelbladen.
Biedt het oppervlak een uitstekende afstoting tegen
water, olie en vlekken. Zeer geschikt voor gebruik op
nieuw of nieuw gereinigd spraystone. Werkt ook goed
op beton, grout en metselwerk. Product op waterbasis.
Maakt schoonmaken in de toekomst eenvoudiger. Als
het te behandelen oppervlak vuil is, reinig eerst met
Star brite® Spraystone Reiniger.

820422DG - 650 ml

820522DG - 650 ml

Verwijdert vuil en aanslag op spraystone
tafelbladen
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Helpt vuil, water en vocht af te stoten

BBQ Grill Reiniger

Chroom & RVS Polish

Ontwikkeld om kookoppervlakken voor barbecuegrills
schoon te maken. Veilig voor gietijzer, roestvrij staal,
porselein, keramiek en glas. Werkt meteen. Kan gebruikt worden op hete oppervlakken, maar niet in de
buurt van open vuur. Niet voor gebruik op geverfde
oppervlakken of gepolijste metalen.

Verwijdert vuil, viezigheid, zoutafzettingen en roest.
Na licht poetsen laat het middel een beschermende
laag achter op metalen oppervlakken om toekomstige
roestpuntjes, zoutafzettingen en verkleuring door roest
en corrosie te voorkomen. Werkt snel en eenvoudig:
Aanbrengen, laten drogen en schoon vegen om de
glans tevoorschijn te halen. Geen krachtig polijsten
nodig om het oppervlak te reinigen. Ook goed voor
koper, tin en messing.

830222DG - 650 ml

830108DG - 250 ml

Verwijdert vet en viezigheid van roosters

Reinigt, glanst en beschermt
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