Sunbrella Alloy Dekoratif Gölgelik Kumaşları (PVC'li) Bakımı ve Temizliği
PVC içeren Sunbrella® Gölgelik kumaşlarının güzel gözükmesini sağlamanın ve derin ve etkin temizlik ihtiyacını geciktirmenin
en iyi yollarından biri kumaşların düzenli bakımını yapmaktır. Bu, kirin kumaşa işlemeden önce, basit bir şekilde fırçalanması ile
gerçekleştirilebilir.

Genel veya Hafif Temizlik
• Gevşek tozları fırçayla temizleyin.
• Hortumla sulayın.
• Woolite veya Dawn sıvı bulaşık deterjanı
gibi hafif sabun ve sudan oluşan bir temizlik
solüsyonu hazırlayın.
• Temizlemek için bir sünger kullanın.
• Temizlik solüsyonunun kumaşa iyice işlemesini
sağlayın.
•	Kalan sabun artıklarının temizlenmesi için iyice
durulayın.
• Havalandırarak kurutun.

Yoğun Temizlik
İnatçı Lekeler ve Küf için
Sunbrella kumaşları küf oluşumuna izin vermez
ancak küf, kumaştan temizlenmeyen kir veya diğer
yabancı maddeler üzerinde oluşabilir. İnatçı lekeleri
temizlemek için:
• Yaklaşık 4 litre suyun içinde 1 kap ağartıcı ve
1/4 kap hafif sabundan oluşan bir solüsyon
hazırlayın.
•	Karışımın kumaşa nüfuz etmesi için 15 dakika
kadar bekleyin.
•	Lekeyi bir sünger veya temiz havlu ile giderin.
•	Kalan sabun artıklarının temizlenmesi için iyice
durulayın.
•	Kumaşı kurumaya bırakın.
•	Leke ve/veya küf ciddiyse, ağartıcı miktarları
artırılabilir.
• İzopropil alkol de inatçı lekeleri bir sünger veya
havlu kullanarak noktasal olarak temizlemek için
kullanılabilir.

Yardımcı İpuçları
Bir ağartıcı solüsyon kullanıldığında
Sunbrella kumaşının etrafındaki alanı
koruyun – ağartıcı, Sunbrella dışındaki
kumaşların rengini attırabilir. Ağartıcıyı
tamamen gidermek için Sunbrella'yı
tamamen durulayın.
Ağartıcı ile temizlendiğinde ortamın
farkında olun. Ağartıcının, etrafınızdaki
doğal ortam üzerinde zararlı etkileri
olabilir. Etkilenebilecek bir su kütlesi veya
diğer ortam ile çevrelenmişseniz, ağartıcı
kullanmanızı önermiyoruz.
Sunbrella sadece havalandırılarak
kurutulmalıdır.

Daha fazla bilgi için 336.221.2211
numarasını arayın.

Sunbrella kumaşlarına kuru temizleme
UYGULAMAYIN.
PVC içeren Sunbrella Gölgelik kumaşlarına
herhangi bir solvent bazlı temizlik solüsyonunu
UYGULAMAYIN, çünkü kumaşın yaşlanmasını ve
bozulmasını hızlandırabilir. Bu öğeler, aseton,
sıvı yakıtlar, boya inceltici (tiner), ispirto ve
terebentin gibi kimyasalları içerecektir.
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