
Sunbrella® iS een geregiStreerd handelSmerk van glen raven, inc.     rev. 06-16 WWW.SUNBRELLA.COM

Algemene of lichte reiniging

•	 los vuil afborstelen.
•	 Schoonspuiten.
•	 een schoonmaakoplossing van water 

en zachte zeep zoals Woolite of  dreft 
afwasmiddel prepareren.

•	 een spons gebruiken om schoon te maken.
•	 laat de schoonmaakoplossing in de stof 

trekken.
•	 grondig afspoelen tot alle zeepresten 

verwijderd zijn.
•	 in de open lucht laten drogen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grondig reinigen 
Hardnekkige vlekken en schimmel
Schimmelgroeit niet gemakkelijk op Sunbrella-
stoffen, maar schimmel kan groeien op vuil 
en andere vreemde substanties die niet van 
de stof verwijderd zijn.  hardnekkige vlekken 
verwijderen:

•	 een oplossing van 240 ml bleekmiddel en 
60 ml zachte zeep per 3,8 liter schoon water 
prepareren. 

•	 laat het mengsel tot 15 minuten in de stof 
trekken. 

•	 verwijder vlek met een spons of schone 
handdoek.

•	 grondig afspoelen tot alle zeepresten 
verwijderd zijn.

•	 Stof volledig in de open lucht laten drogen.
•	 in het geval van hardnekkige vlekken en/of 

schimmel, kan er meer bleekmiddel worden 
gebruikt.

•	 isopropylalcohol kan worden gebruikt om 
hardnekkige vlekken te verwijderen met 
gebruik van een spons of handdoek.

 
Sunbrella-stoffen NIET chemisch laten 
reinigen.

Gebruik GEEN oplosmiddelen met Sunbrella 
Schaduwstoffen met PVC, aangezien 
dit de stof versneld kan verouderen en 
beschadigen. Hiermee worden chemicaliën 
zoals aceton, vloeibare brandstoffen, 
verfverdunners of terpentine bedoeld.

Handige tips

bescherm het gebied rond 
uw Sunbrella-stof indien u 
een bleekoplossing gebruikt - 
bleekmiddelen kunnen niet-Sunbrella-
stoffen doen verkleuren.  Sunbrella 
altijd grondig afspoelen om het 
bleekmiddel volledig te verwijderen.

denk aan het milieu wanneer u een 
bleekmiddel gebruikt. bleekmiddelen 
kunnen schadelijk zijn voor de natuur 
om u heen. We raden het gebruik 
van een bleekmiddel niet aan, indien 
u omringd bent door water of een 
andere omgeving die wellicht kan 
worden aangetast.

Sunbrella alleen in de open lucht laten 
drogen.

Voor meer informatie kunt u bellen 
met (+1) 336.221.2211

Sunbrella Alloy decoratieve Schaduwstoffen (met PVC) onderhoud en reiniging
eén van de beste manieren om Sunbrella® Schaduwstoffen met Pvc mooi te houden en om grondig reinigen uit te stellen,  
is door de stof op de juiste wijze te onderhouden. u doet dit door los vuil eenvoudigweg af te borstelen voordat het in  
de stof trekt.


