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Limpeza geral ou leve

•	 escove o tecido para tirar a  
sujeira superficial.

•	 lave com mangueira.
•	 Prepare uma solução de limpeza com água  

e sabão neutro como detergente líquido.
•	 use uma esponja para limpar.
•	 deixe a solução de limpeza penetrar  

no tecido.
•	 enxágue totalmente para retirar todos os 

resíduos de sabão.
•	 deixe secar ao ar livre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Limpeza pesada  
para manchas resistentes e bolor
os tecidos Sunbrella não favorecem a 
proliferação de bolor entretanto, o bolor 
pode se desenvolver na sujeira e em outras 
substâncias estranhas não removidas do tecido. 
Para remover manchas resistentes:

•	 Prepare uma solução de 1 xícara de 
alveJante e ¼ de xícara de sabão neutro 
para 3,8 litros de água limpa. 

•	 deixe o tecido absorver a solução por até  
15 minutos. 

•	 remova a mancha com uma esponja ou 
pano limpo.

•	 enxágue totalmente para retirar todos os 
resíduos de sabão.

•	 deixe o tecido secar ao ar livre.
•	 Se a mancha e/ou o bolor for intenso,  

as quantidades de alvejante poderão  
ser aumentadas.

•	 Álcool isopropílico também pode ser usado 
para eliminar manchas resistentes utilizando 
uma esponja ou pano.

 
NÃO limpe os tecidos Sunbrella a seco.

NÃO aplique soluções de limpeza à base 
de solventes em tecidos para cobertura 
Sunbrella que contenham PVC, já que isso 
poderá acelerar o envelhecimento e a 
degradação do tecido. Esses itens incluiriam 
substâncias químicas como acetona, 
combustíveis líquidos, solvente de tinta, 
destilados minerais e terebintina.

Dicas úteis

Proteja a área ao redor do tecido 
Sunbrella usando uma solução de 
alvejante, já que poderá descolorir os 
tecidos que não sejam da Sunbrella. 
Sempre enxágue totalmente os 
tecidos Sunbrella para remover por 
completo o alvejante

tenha consciência do meio ambiente 
ao limpar com alvejante o alvejante 
pode ter efeitos nocivos ao meio 
ambiente. não aconselhamos o uso 
de alvejante se houver um curso de 
água ou outro ambiente próximo que 
possa ser afetado.

os tecidos Sunbrella devem Se secar 
somente ao ar livre.

Para obter mais informações, ligue 
para 336.221.2211

Cuidado e limpeza dos tecidos decorativos para coberturas Sunbrella Alloy 
(com PVC)
uma das melhores formas de preservar a boa aparência dos tecidos Sunbrella® Shade e reduzir a necessidade de limpezas 
profundas ou vigorosas é manter o tecido adequadamente. isso pode ser feito simplesmente ao eliminar a sujeira antes que 
ela se impregne nos tecidos.


