Chăm sóc và làm sạch vải Sunbrella Shade Alloy (có PVC)
Một trong những cách tốt nhất để giữ vẻ đẹp của loại vải Sunbrella® Shade có chứa PVC và kéo dài thời gian phải làm sạch sâu và kỹ
là bảo trì vải một cách phù hợp. Có thể thực hiện việc này bằng một cách đơn giản là giũ sạch bụi trước khi nó ăn sâu vào vải.

Làm sạch thông thường hoặc làm sạch
nhẹ

Giặt các vết ố bẩn cứng đầu
Đối với vết bẩn cứng đầu và nấm mốc

•	Rũ nhẹ bụi bẩn.
• Dùng ống mềm phun nước vào vải.
•	Chuẩn bị dung dịch tẩy rửa bằng nước và xà
phòng nhẹ như Woolite hoặc nước rửa bát
Dawn.
• Sử dụng một miếng bọt biển để làm sạch.
•	Để dung dịch tẩy rửa ngấm vào vải.
• Xả thật kỹ để loại bỏ hết xà phòng thừa.
•	Để khô tự nhiên.

Vải Sunbrella không phải là môi trường dễ phát
triển nấm mốc, tuy nhiên nấm mốc có thể phát
triển trên bụi bẩn và các chất ngoại lai khác dính
trên vải. Để làm sạch vết bẩn cứng đầu:
•	Chuẩn bị dung dịch chứa 1 chén thuốc tẩy và ¼
chén xà phòng nhẹ cho mỗi gallon (3,8 lit) nước
sạch.
•	Để hỗn hợp thấm sâu vào vải trong vòng 15
phút.
• Dùng môt miếng bọt biển hoặc khăn lông sạch
để loại bỏ vết bẩn.
• Xả thật kỹ để loại bỏ hết xà phòng thừa.
•	Để vải khô tự nhiên.
•	Nếu vết bẩn và/hoặc và nấm mốc quá khó giặt,
có thể tăng thêm lượng chất tẩy.
•	Cũng có thể sử dụng cồn Isopropyl và một tấm
bọt biển hoặc khăn lông để làm sạch cục bộ các
vết bẩn cứng đầu.

Các mẹo hữu ích
Cần bảo vệ khu vực xung quanh vải
Sunbrella khi dùng thuốc tẩy, vì thuốc
tẩy có thể làm mất màu các loại vải
không phải là vải Sunbrella. Luôn xả kỹ
vải Sunbrella để làm sạch hoàn toàn
chất tẩy.
Cần chú ý đến môi trường khi làm sạch
bằng chất tẩy. Thuốc tẩy có thể gây
hại tới môi trường tự nhiên quanh bạn.
Chúng tôi không khuyên bạn dùng chất
tẩy nếu bạn ở gần nguồn nước hoặc môi
trường khác có thể bị ảnh hưởng.
Chỉ nên để vải Sunbrella khô tự nhiên.

Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi số
336.221.2211

KHÔNG làm sạch vải Sunbrella theo kiểu khô.
KHÔNG sử dụng các dung dịch làm sạch gốc
dung môi cho vải Sunbrella Shade có chứa PVC,
vì nó có thể khiến vải nhanh thoái hóa và xuống
cấp. Các dung dịch này bao gồm các hóa chất
như acetone, nhiên liệu lỏng, chất pha loãng
sơn, tinh dầu khoáng hoặc dầu thông.
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