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Czyszczenie lekkie lub ogólne

• zetrzyj luźne zabrudzenia.
• Przemyj wodą z węża.
• Przygotuj roztwór czyszczący składający się  

z wody i łagodnego płynu do mycia naczyń  
(np. woolite lub Dawn).

• użyj gąbki do czyszczenia.
• odczekaj, aż roztwór myjący wsiąknie w tkaninę.
• opłucz dokładnie aż do całkowitego usunięcia 

pozostałości środka piorącego.
• wysusz na powietrzu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intensywne czyszczenie 
W przypadku uporczywych plam i pleśni
tkaniny Sunbrella nie sprzyjają wzrostowi pleśni, 
lecz może ona powstać na zabrudzeniach lub innych 
substancjach obcych, które nie zostaną usunięte 
z tkaniny. czyszczenie uporczywych plam:

• Przygotuj roztwór z 1 szklanki wybielacza 
i 1/4 szklanki łagodnego środka piorącego na galon 
czystej wody (ok. 4 l). 

• odczekaj, aż roztwór wsiąknie w tkaninę na 
maksymalnie 15 minut. 

• usuń plamy gąbką lub czystym ręcznikiem.
• opłucz dokładnie aż do całkowitego usunięcia 

pozostałości środka piorącego.
• odstaw tkaninę do wyschnięcia.
• w przypadku szczególnie uporczywych plam i/lub 

pleśni można zwiększyć ilość wybielacza.
• można również użyć alkoholu izopropylowego do 

miejscowego czyszczenia uporczywych plam za 
pomocą gąbki lub ręcznika.

 
Tkanin Sunbrella NIE należy czyścić chemicznie.

NIE stosuj żadnych rozpuszczalnikowych roztworów 
czyszczących na tkaninach zasłon Sunbrella 
zawierających PVC, ponieważ mogą przyspieszyć 
proces starzenia oraz pogorszyć ich jakość. Dotyczy 
to takich substancji chemicznych jak aceton, 
paliwa płynne, rozcieńczalniki, benzyna lakowa 
i terpentyna.

Przydatne porady

Podczas stosowania roztworu wybielacza 
należy chronić obszar dookoła tkaniny 
Sunbrella z powodu ryzyka odbarwienia 
tkanin innych niż Sunbrella. tkaniny 
Sunbrella powinny zawsze być dokładnie 
płukane w celu usunięcia wybielacza.

Podczas czyszczenia wybielaczem należy 
mieć na uwadze środowisko naturalne. 
wybielacze mogą mieć negatywny wpływ 
na środowisko. nie zalecamy używania 
wybielacza w otoczeniu akwenu wodnego 
lub innego środowiska, które może 
potencjalnie na tym ucierpieć.

tkaniny Sunbrella powinny być wyłącznie 
suszone na powietrzu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zadzwoń 
pod numer 336 221 2211.

Pielęgnacja i czyszczenie dekoracyjnych tkanin zasłon Sunbrella (z PVC)
jednym z najlepszych sposobów na utrzymanie tkanin zasłon Sunbrella® zawierających Pvc w dobrym stanie oraz uniknięcie dogłębnego  
czyszczenia jest odpowiednie utrzymanie. w tym celu wystarczy wycierać zabrudzenia, zanim osiądą głęboko wewnątrz tkaniny.


