HOW TO MAINTAIN
Ketika produk Teak Art dipasang di area dinding anda, panel kayu Teak Art menambah daya tarik dan
mengundang keindahan suasana alam secara keseluruhan. Produk panel Teak Art memiliki ketahanan yang kuat
dan mudah dirawat. Jika Anda merawat dengan baik panel dekoratif dinding kayu Anda, itu akan bertahan
selama beberapa dekade, menambah keindahan rumah Anda. Perawatan rutin juga meningkatkan ketahanan
panel kayu. Tips - tips untuk pemeliharaan ini akan membantu Anda merawat panel dinding dan membuatnya
tetap indah untuk waktu yang lama.
- BERSIHKAN DEBU SECARA TERATUR
Bersihkan permukaan secara rutin dengan cara mengusap permukaan panel dengan kain lembut. Ini akan
mencegah debu menumpuk di kayu sehingga pembersihan selalu menjadi mudah. Anda juga dapat
menggunakan lampiran sikat pada penghisap debu untuk mencapai sudut dan area yang sulit diakses.
- BERSIHKAN DENGAN PEMBERSIH YANG SESUAI
Untuk menghindari kerusakan pada panel kayu, selalu gunakan pembersih khusus yang dibuat untuk kayu. Ikuti
instruksi pada kemasan jika Anda menggunakan pembersih kayu. Namun, jika panel kayu Anda memiliki
lapisan yang telah dicat, Anda dapat mencoba pembersih serba guna berkualitas baik di permukaan. Jika
Anda menggunakan pembersih serbaguna atau deterjen ringan, campur dengan air sesuai kebutuhan. Pastikan
Anda menguji area kecil panel terlebih dahulu. Jika tidak ada kendala, bisa dilanjutkan ulang, tetapi jika ada
perubahan warna, hindari menggunakan produk yang dipakai untuk pembersihan.
Jangan sekali-kali menggunakan larutan pembersih yang kuat pada lapisan kayu. Jika ada retakan pada panel,
berhati-hatilah dengan air karena air dapat meresap ke dalam dan dapat merusak kayu dalam jangka panjang.
Bersihkan segera dengan kain lembut dan gosok permukaan agar kering. Ini juga akan mencegah noda dan
garis air di permukaan.
- BERIKAN PERLIDUNGAN SAAT RENOVASI
Sama seperti perabot rumah lainnya, Anda perlu melakukan tindakan pencegahan untuk melindungi panel
dinding dekoratif Anda ketika Anda memulai proyek renovasi. Jika Anda memilih untuk mengecat ulang dinding
Anda, lapisi panel lantai Anda dengan lembaran plastik untuk melindungi mereka dari debu dan noda cat. Ini
juga akan mencegah goresan dan robekan pada panel.

