تنظيف أقمشة ( Sunbrella Alloy Decorative Shade Fabricsالتي تحتوى على كلوريد البولي فينيل)
والعناية بها
®
المظلًلة الرائعة والتي تحتوى على البولي فينيل كلورايد وتأخير الحاجة إلى تنظيفها العميق والقوي هي الحفاظ على
إحدى أفضل طرق الحفاظ على مظهر أقمشة ُ Sunbrella
األقمشة بصورة صحيحة .ويمكن تحقيق ذلك ببساطة عن طريق تنظيف األوساخ بالفرشاة قبل أن تُصبح جز ًءا ال يتجزأ من األقمشة.

التنظيف الكُلى أو الخفيف
نظف أية أوساخ غير ملتصقة بواسطة فرشاة.
• ّ
• رش بالخرطوم ألسفل.
حضر محلول تنظيف من الماء والصابون المعتدل ،مثال
•
ّ
 Wooliteأو سائل غسيل األطباق .Dawn
• استخدم اسفنجة للتنظيف.
• دع محلول التنظيف يتغلغل في القماش.
كليا حتى يتم إزالة كل رواسب الصابون.
• اشطف ّ
• دعها تجف في الهواء الطلق.

تنظيف كثيف
للبقع العنيدة والعفن الفطري

نصائح مفيدة

تكون العفن الفطري ،إلاّ أ ّن،
ال تساعد أقمشة  Sunbrellaعلى ّ
العفن الفطري قد يتكون نتيجة لألوساخ وغيرها من المواد الغريبة
إذا لم تتم إزالتها من القماش .لتنظيف البقع العنيدة:

احرص على حماية المنطقة المحيطة بأقمشة
 Sunbrellaعند استخدام محلول مبيض قد يؤدي
إلى تشوه ألوان أي أقمشة أخرى ليست من إنتاج
كليا أقمشة  Sunbrellaحتى
 .Sunbrellaاشطف ّ
تماما.
المبيض
ً
تُزيل ُ

• اسمح للخليط أن يتغلغل في القماش لمدة تصل إلى 15
دقيقة.

يرجى مراعاة البيئة المحيطة عن التنظيف بواسطة
المبيض .قد يكون للمبيض آثار ضارة على البيئة
ُ
المبيض إذا
الطبيعية من حولك .ال يُنصح باستخدام ُ
كنت محاطً ا بالمياه أو أى بيئة أخرى يمكن أن تتأثر.

حضر محلولاً يتكون من  1كوب من المبيض و 1/4كوب من
•
ِّ
الصابون المعتدل لكل جالون من الماء.

• أزل البقعة بواسطة أسفنجة أو منشفة نظيفة.
كليا حتى يتم إزالة كل رواسب الصابون.
• اشطف ّ
• دع األقمشة تجف في الهواء الطلق.

فيمكن زيادة كمية
• إذا كانت البقعة و/أو العفن شديدةُ ،
المبيضات.
ُ
أيضا استخدام الكحول األيزوبروبيلى للتنظيف الفوري
• ويمكن ً
للبقع العنيدة ،وذلك باستخدام أسفنجة أو منشفة.

يكون تجفيف أقمشة  Sunbrellaفي الهواء الطلق
فقط.

لمزيد من المعلومات ،يُرجى االتصال على الرقم
336.221.2211

ال تستخدم التنظيف الجاف ألقمشة .Sunbrella
ال تستخدم أية محاليل تنظيف ذات قاعدة مذيبة على أقمشة
 Sunbrellaالمظلًلة والتي تحتوى على البولي فينيل كلورايد،
فقهي قد تُزيد من تقادم وتدهور حالة القماش .سوف تحتوى هذه
العناصر على مواد كيميائية مثل األسيتون ،ووقود سائل ،ومخفف
الدهان ،ومحلول كحول معدني والتربنتين.
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