Skötsel och underhåll av Sunbrella-dekorgardiner (med PVC)
Ett av de bästa sätten att hålla Sunbrella®-gardintyger som innehåller PVC i gott skick och minska behovet av grundlig eller
kraftfull rengöring minskar om tyget underhålls på lämpligt sätt. Det kan utföras genom att smuts borstas av innan den tränger
djupare in i tyget.

Allmän eller lätt rengöring
• Borsta av lös smuts.
• Spola av.
• Förbered en rengöringslösning med vatten
och milt rengöringsmedel, t.ex. flytande
diskmedel.
• Använd en svamp för att rengöra.
• Låt rengöringslösningen sugas in i tyget.
• Skölj noga tills alla rester av
rengöringsmedel har tagits bort.
• Lufttorka.

Grundlig rengöring
För besvärliga fläckar och mögel
Sunbrella-tygerna motstår i regel mögeltillväxt
men mögel kan växa i smuts och andra
främmande ämnen som inte tas bort från tyget.
Rengöring av besvärliga fläckar:
• Förbered en lösning med 2 dl blekmedel och
0,5 dl milt diskmedel per 4 l vatten.
• Låt blandningen sugas in i tyget i upp till 15
minuter.
• Ta bort fläcken med en svamp eller ren
handduk.
• Skölj noga tills alla rester av
rengöringsmedel har tagits bort.
• Låt tyget lufttorka.
• För svåra fläckar eller mögelfläckar kan
mängden blekmedel ökas.
• Isopropylalkohol kan även användas för
punktvis rengöring av svåra fläckar med hjälp
av en svamp eller handduk.

Goda råd
Skydda området omkring Sunbrellatyget vid användning av blekmedel
som kan skada färgen på andra tyger.
Skölj alltid noga ut allt blekmedel ur
Sunbrella-tyget.
Tänk på miljön när du använder
blekmedel. Blekmedel kan ha
skadliga effekter på naturen. Vi
rekommenderar inte blekmedel om
en vattensamling eller annan miljö
som kan påverkas finns intill.
Sunbrella ska endast lufttorkas.

För mer information, ring
336 221 2211

Sunbrella-tyger ska INTE kemtvättas.
Applicera INTE lösningsbaserade
rengöringslösningar på Sunbrella-gardintyger
med PVC då det kan påskynda åldrandet
och nedbrytningen av tyget. Dessa artiklar
kan vara sådana som innehåller kemikalier
som aceton, flytande bränslen, thinner,
mineralsprit och terpentin.
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