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Ürün Tanımı   : 
 İç ve dış kullanım amaçlı, yeni ve eski tik, iroko gibi sert ahşap malzemenin bakımı amacıyla 
tasarlanmıştır. Yüzeylerde zamanla oluşmuş yiyecek vb kaynaklı yağ lekelerini, bir önceki bakımda 
kullanılan tik yağının kalitesine de bağlı olarak, yüzeyde, gözeneklerde karbonize olabilecek yağları, 
muhtelif kaynaklı kirliliği temizlemek ve ağacın rengini kısmen tazelemek amacıyla uygulanması 
tavsiye edilir. Bu ürün ile temizlenemeyen donanıma bir sonraki adım olarak TICOL  Teak Brightener 
– Tik Tazeleyici uygulaması önerilir. Sert ağaçtan imal edilen tekne güverte malzemeleri, bina 
donanımı, yer kaplamaları ve bahçe mobilyalarına güvenle uygulanabilir. 
 
Uygulama Tavsiyeleri : 
Kullanıma hazırdır, inceltilmesi gerekmez.  Kullanmadan önce karıştırınız. Fırça, bez ya da 
süngerle uygulanabilir. Sonrasında gözeneklerin iyi temizlenmesi için sert bir fırça ya da bulaşık 
süngeriyle ovalama yapılması tavsiye edilir. Bu şekilde birkaç dakika bekletildikten sonra yüzeyler bol 
suyla yine fırçalanarak durulanmalıdır. Bu sayede gözeneklerde çözünen kirler de yüzeyden 
alınabilecektir. 
 
 
Uygulama Miktarı  : 
Uygulama miktarı, ahşabın cinsine, yüzeylerin durumuna, kirliliğine ve yıpranmışlığına bağlı olarak 
değişebilir. 1 Litre ürün ile 10 - 12 metrekare alana uygulama yapılabilir. 
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TİK TAZELEYİCİ 

 
 

 
 

 
 
Ürün Tanımı   : 
İç ve dış kullanım amaçlı, yeni ve eski tik, iroko gibi sert ahşap malzemenin bakımı amacıyla 
tasarlanmıştır. Tercihen TICOL_ Teak Cleaner – Tik Temizleyiciyle temizliği yapılmış yüzeylere, 
gözenekleri de temizlemek ve ağacın rengini tazelemek için uygulanması tavsiye edilir. Sert 
ağaçtan imal edilen tekne güverte malzemeleri, bina donanımı, yer kaplamaları ve bahçe mobilyalarına 
güvenle uygulanabilir. 
 
 
 
Uygulama Tavsiyeleri : 
Kullanıma hazırdır, inceltilmesi gerekmez.  Kullanmadan önce karıştırınız. Fırça, bez ya da 
süngerle uygulanabilir. Sonrasında gözeneklerin iyi temizlenmesi için bir fırça ile ovalama yapılması 
tavsiye edilir. Bu şekilde birkaç dakika bekletildikten sonra yüzeyler bol suyla yine fırçalanarak 
durulanmalıdır. Bu sayede gözeneklerde çözünen kirler de yüzeyden alınabilecektir 
 
 
Uygulama Miktarı  : 
Uygulama miktarı, ahşabın cinsine, yüzeylerin durumuna, kirliliğine ve yıpranmışlığına bağlı olarak 
değişebilir. 1 Litre ürün ile 10 - 12 metrekare alana uygulama yapılabilir. 
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TİK YAĞI 

 

 
 

 

Ürün Tanımı   : 
İç ve dış kullanım amaçlı, yeni ve eski tik, iroko gibi sert ahşap malzemenin korunması ve bakımı 
amacıyla tasarlanmış, tamamen doğal yağlarla üretilen, içerdiği UV filtrelerle ahşap donanımın 
ömrünü uzatan, yüksek katılı, üstün nitelikli bir üründür. Sert ağaçtan imal edilen tekne güverte 
malzemeleri, bina donanımı, yer kaplamaları ve bahçe mobilyalarına güvenle uygulanabilir. İdeal 
bakım için öncesinde Ticol_ Teak Cleaner – Tik Temizleyici ve Ticol_ Teak Brightener – Tik 
Tazeleyici uygulanması önerilir. 
 
Uygulama Tavsiyeleri : 
Kullanıma hazırdır, inceltilmesi gerekmez.  Gerektiğinde sentetik tiner ile inceltilebilinir. 
Kullanmadan önce karıştırınız. Fırça ya da bez ile tercihen ahşabın lifleriyle aynı yönde ve eşit 
miktarda uygulama yapılmalıdır. Ürün ahşaba nüfuz ederek işlevini yerine getirecektir. Kalın 
uygulamalarda yüzeyde kuruma/pullanma olabilecektir. Ahşabın emebildiği miktarlarda, bir 
kaç kat uygulanmalıdır. Emildikten sonra yüzeyde kalan fazla yağ bir bez, sünger yardımıyla 
temizlenerek yüzeyden alınmalıdır. 
 
Uygulama Miktarı  : 
Uygulama miktarı, ahşabın cinsine, yüzeylerin durumuna, bakım ise yıpranmışlığına bağlı olarak 
değişebilir. 1 Litre yağ ile tek katta 12 - 15 metrekare alana uygulama yapılabilir. 
 
ÖNEMLİ UYARI: Kendi kendine tutuşma ve yangın riskine karşı uygulamada kullanılan tik yağlı 
sünger,bez ve/veya fırça su ile temizlendikten sonra iyice kapatılmış kutular içinde 
saklanmalıdır.  


