Luifels met vinyl grafische afbeeldingen, aangebracht door Sunbrella Graphics
System
Onderhoud en reiniging
Eén van de beste manieren om Sunbrella®-stoffen mooi te houden, is door de stof iedere maand schoon te spuiten met schoon
water. Hiermee voorkomt u dat vuil in de stof trekt en hoeft u het minder vaak te reinigen. In de meeste omgevingen is een
grondige schoonmaakbeurt iedere twee tot drie jaar vereist.

Wanneer het tijd is voor een grondige
schoonmaakbeurt, kunnen Sunbrella-stoffen
bevestigd aan het luifelframe gereinigd
worden. Tijdens het reinigen van Sunbrellastoffen is het belangrijk het volgende in acht
te nemen:
• Altijd een zachte zeep zoals Woolite of Dreft
afwasmiddel gebruiken.
• Water dient koud tot handwarm te zijn.
• Grondig afspoelen om alle zeepresten te
verwijderen.
• Alleen in de open lucht laten drogen. Nooit
hitte aanbrengen op Sunbrella-stoffen.
• GEEN hogedrukreiniger/-spuit gebruiken.
• NIET hard schrobben met een schurend
middel om delen met grafische afbeeldingen
te reinigen.
• GEEN agressieve schoonmaak-/
oplosmiddelen, zoals aceton, gebruiken
om delen met grafische afbeeldingen te
reinigen.
• NIET in de wasmachine wassen.

Algemene of lichte reiniging
Om Sunbrella-stoffen te reinigen bevestigd
aan een luifelframe, volgt u deze eenvoudige
stappen:
• Los vuil afborstelen.
• Schoonspuiten.
• Een schoonmaakoplossing van water
en zachte zeep zoals Woolite of Dreft
afwasmiddel prepareren.
• Een zachte borstel gebruiken om schoon te
maken.
• Laat de schoonmaakoplossing in de stof
trekken.
• Grondig afspoelen tot alle zeepresten
verwijderd zijn.
• In de open lucht laten drogen.
• Herbehandeling is wellicht niet nodig,
afhangend van de leeftijd van de stof.
Voor hardnekkige vlekken kunt u een
aangelengd mengsel van bleekmiddel en zeep
gebruiken, om schimmel, vuil wat van het
dak is gelekt, of andere vergelijkbare vlekken
te behandelen (zie onze vlekkentabel voor
specifieke aanbevelingen).

www.sunbrella.com/vlekkentabel

Grondige reiniging voor hardnekkige
vlekken en schimmel
Schimmel groeit niet gemakkelijk op Sunbrellastoffen, maar schimmel kan groeien op vuil
en andere vreemde substanties die niet van
de stof verwijderd zijn. Schimmel of andere
hardnekkige vlekken verwijderen:
• Een oplossing van 240 ml bleekmiddel en
60 ml zachte zeep per 3,8 liter schoon water
prepareren.
• Gebruik een zachte borstel om schoon te
maken.
• Niet de "rand" van de vinyl grafische
afbeeldingen afborstelen. Vanuit het midden
van de vinyl grafische afbeelding naar buiten
toe afborstelen; van de randen van de
afbeelding af.
• Laat het mengsel tot 15 minuten in de stof
trekken.
• Grondig afspoelen tot alle zeepresten
verwijderd zijn.
• In de open lucht laten drogen.
• Herhaal indien nodig.
• Herbehandeling van stof voor water- en
vuilbestendigheid is nodig.
Denk eraan dat u het gebied rond uw Sunbrella
beschermt indien u een bleekoplossing
gebruikt. Tapijt of andere stof die niet van
Sunbrella is, hebben wellicht een ongunstige
reactie op het bleekmiddel.

Handige tips
Bescherm het gebied rond uw
Sunbrella-stof indien u een bleekoplossing gebruikt - bleekmiddelen
kunnen niet-Sunbrella-stoffen doen
verkleuren. Sunbrella altijd grondig
afspoelen om het bleekmiddel
volledig te verwijderen.
Denk aan het milieu wanneer
u een bleekmiddel gebruikt.
Bleekmiddelen kunnen schadelijk zijn
voor de natuur om u heen. We raden
het gebruik van een bleekmiddel
niet aan, indien u omringd bent door
water of een andere omgeving die
wellicht kan worden aangetast.
Sunbrella droogt zeer snel in de
open lucht.
Het gebruik van een bleekmiddel
en/of de ouderdom van het item
kan het naaigaren en andere nietSunbrella onderdelen aantasten.
Voor meer informatie kunt u bellen
met (+1) 336.221.2211

Sunbrella-stoffen opnieuw behandelen
Sunbrella-stoffen zijn voorzien van een wateren vuilafstotende nabehandeling welke
ontworpen is om een aantal jaar mee te gaan.
Deze kan echter opnieuw worden aangebracht
na een grondige schoonmaakbeurt. Glen
Raven® raadt het gebruik van 303® Fabric
Guard™ aan, verkrijgbaar in de Verenigde
Staten en Tex'Aktiv, welke internationaal
verkrijgbaar is.
Een nabehandeling aanbrengen:
• Reinig Sunbrella-stof, door middel van één
van onze reinigingsmethodes.
• Laat Sunbrella volledig in de open lucht
drogen.
• Breng nabehandeling aan in een goed
geventileerde ruimte. Volg de aanwijzingen
op de verpakking.

Professioneel zonwering
schoonmaakbedrijf
U heeft wellicht toegang tot professionele
zonwering schoonmaakbedrijven. Tijdens
het beoordelen van de diensten van een
professioneel bedrijf, is het belangrijk om
informatie in te winnen over de ervaring van
een bedrijf met Sunbrella-stoffen en kennis
over reiniging- en herbehandelingsvereisten.
Sunbrella-stoffen NIET chemisch laten
reinigen.
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