تنظيف  Sunbrella Contourوالعناية بها
®
المظلًلة الرائعة ولتأخير التدكُن أو الشد هي الحفاظ على األقمشة بصورة صحيحة .ويمكن
إحدى أفضل طرق الحفاظ على مظهر شراع أقمشة ُ Sunbrella Contour
تحقيق ذلك ببساطة عن طريق تنظيف األوساخ بالفرشاة قبل أن تُصبح جز ًءا ال يتجزأ من األقمشة.

التنظيف الكُلى أو الخفيف
نظف أي أوساخ غير ملتصقة بواسطة فرشاة.
• ّ
حضر محلول تنظيف باستخدام  1/4كوب من الصابون
• ّ
المعتدل ،مثل  Wooliteأو سائل غسيل األطباق  Dawnلكل
جالون من الماء الفاتر.
•استخدم اسفنجة للتنظيف.

تنظيف كثيف
للبقع العنيدة والعفن الفطري
تكون العفن الفطري ،إلاّ أ ّن
ال تساعد أقمشة  Sunbrellaعلى ّ
العفن الفطري قد يتكون نتيجة لألوساخ وغيرها من المواد الغريبة
إذا لم تتم إزالتها من القماش .لتنظيف البقع العنيدة:

•دع محلول التنظيف يتغلغل في القماش.

حضر محلولاً يتكون من  1كوب من المبيض و 1/4كوب من
• ِّ
الصابون المعتدل لكل جالون من الماء.

•دع األقمشة تجف في الهواء الطلق.

•رش المنطقة بالكامل بالمحلول ودعه يتغلغل في األقمشة لمدة
 15دقيقة.

كليا إلزالة كل رواسب الصابون.
•اشطف ّ

•أزال البقعة بواسطة أسفنجة أو منشفة نظيفة
كليا إلزالة كل رواسب الصابون.
•اشطف ّ
•دع األقمشة تجف في الهواء الطلق.

فيمكن زيادة كميات
•إذا كانت البقعة و/أو العفن الفطري شديدةُ ،
المبيض.
ُ

نصائح مفيدة
يكون تجفيف أقمشة  Sunbrella Contourفي
الهواء الطلق فقط.
احرص على حماية المنطقة المحيطة بأقمشة
 Sunbrella Contourعند استخدام محلول
مبيض قد يؤدي إلى تشوه ألوان أية أقمشة أخرى
كليا أقمشة
ليست من إنتاج  .Sunbrellaاشطف ّ
.Sunbrella Contour
قد يكون للمبيض آثار ضارة على البيئة الطبيعية
من حولك .يرجى اتباع جميع تدابير السالمة والتدابير
البيئية المبينة على عبوة المبيض.
ال تستخدم التنظيف بالبخار أو المكواة على أقمشة
.Sunbrella Contour

ال تستخدم التنظيف الجاف ألقمشة .Sunbrella
ال تستخدم أية محاليل تنظيف ذات قاعدة مذيبة على أقمشة
 Sunbrella Contourمثل األسيتون ،أو وقود سائل ،أو مخفف
الدهان ،أو محلول كحول معدني أو التربنتين.
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