
Guia de cuidados e limpeza Sunbrella® Horizon

O tecido Horizon foi concebido de acordo com os padrões de qualidade da marca Sunbrella. Assim, além do design, oferece 
um desempenho de longa duração. Uma das melhores formas de manter a aparência dos tecidos Sunbrella Horizon é cuidando 
deles regularmente. Para cuidar dos tecidos Horizon, sugerimos os seguintes métodos:

Dicas úteis

• Lave os tecidos mensalmente 
com água limpa, para ajudar a 
evitar que a sujidade se entranhe 
profundamente no tecido e 
eliminar a necessidade de limpeza 
mais frequente.

• Embora os tecidos Sunbrella 
Horizon ofereçam uma excelente 
proteção contra manchas e 
nódoas, a sua remoção completa 
nem sempre é garantida, se 
as mesmas não forem tratadas 
adequadamente.

• Use sempre toalhas, panos suaves 
ou guardanapos não abrasivos para 
evitar riscar a superfície.

• NÃO use pós abrasivos, palha-
de-aço, produtos de limpeza 
industriais ou solventes, 
“condicionadores” ou “protetores” 
de vinil.

• Por vezes, os produtos de limpeza 
comerciais não abrasivos como 
o Fantastik® ou Formula 409® 
podem ser usados, mas não são 
recomendados.

• NÃO use lixívia não diluída.

• Ao usar qualquer solução de 
limpeza, teste sempre uma 
pequena área, num lugar discreto.

• NÃO limpar a seco.

• NÃO aplique soluções de limpeza 
à base de solvente nos tecidos 
Sunbrella Horizon, pois podem 
acelerar o envelhecimento e a 
degradação do tecido. Esses 
artigos incluem produtos químicos 
como acetona, combustíveis 
líquidos, diluente, essências 
minerais e terebintina.

Para mais informações, 
contacte (336) 221-2211.
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Método 1

• Limpe os derrames ou manchas logo que ocorram com uma toalha, pano macio ou 
guardanapo secos.

• As borrachas de desenho, esponjas mágicas ou discos apagadores de limpeza, ou 
amido de milho são eficazes na eliminação de determinadas manchas (ver a Tabela 
de manchas). Caso recorra ao amido de milho, retire o excesso com uma espátula.

Método 2:

• Use uma solução de água e sabão, tal como 4 ml (1 colher de chá) de sabão neutro 
(p. ex. Woolite® ou Dawn®) para 250 ml (1 chávena) de água.

• Retire o excesso de humidade com uma toalha, pano macio ou guardanapo limpos 
e secos.

• No caso de manchas persistentes, use com álcool isopropílico (para assepsia).

• Enxague cuidadosamente até retirar todos os resíduos de sabão.

• Deixe o tecido secar ao ar livre.

Método 3

• Limpe com o 303® Spot Cleaner.

• Retire o excesso de humidade com uma toalha, pano macio ou guardanapo limpos 
e secos.

• No caso de manchas persistentes, use com álcool isopropílico (para assepsia).

• Enxague cuidadosamente até retirar todos os resíduos de sabão.

• Deixe o tecido secar ao ar livre.

Método 4: Limpeza intensa

Os tecidos Sunbrella Horizon não são propícios ao desenvolvimento de mofo ou bolor. 
Contudo, o mofo ou bolor podem desenvolver-se na sujidade ou em substâncias estranhas, 
não removidas do tecido. Para retirar mofo ou bolor e outras manchas persistentes: 

• Prepare uma solução de 1 chávena de lixívia: ¼ de chávena de sabão neutro para 
3,8 litros de água.

• Aplique e deixe atuar durante 15 minutos, para penetrar no tecido.

• Retire a mancha com uma esponja não abrasiva, toalha ou pano limpos, ou uma escova 
muito macia.

• Enxague cuidadosamente para retirar todos os resíduos de sabão.

• Deixe o tecido secar ao ar livre.

• Em caso de mofo ou bolor excessivo, pode ser necessário aumentar a quantidade 
de lixívia.

Para desinfetar:

• Para desinfetar, use uma solução de 5:1 de água para lixívia.

• Os desinfetantes comuns, como peróxido de hidrogénio, Neosporin®, Betadine® 
e iodo podem ser usados.

Limpeza profissional

Para avaliar a qualidade dos serviços prestados a nível de limpeza profissional, 
deve averiguar se a empresa tem experiência com os tecidos Sunbrella e se está 
a par dos procedimentos de limpeza e recondicionamento.



Tabela de manchas Sunbrella® Horizon

Esta tabela inclui os nossos métodos de limpeza recomendados para os tecidos Sunbrella Horizon para manchas comuns. 
Para obter os melhores resultados de limpeza, as manchas devem ser limpas logo que ocorram. As manchas entranhadas 
podem exigir limpeza profissional. Depois de usar qualquer solução de limpeza, deve enxaguar cuidadosamente o tecido.

Consulte o “Guia de cuidados e limpeza” para obter instruções detalhadas sobre o método de limpeza. 
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Mancha Soluções de limpeza 
recomendadas

Molho para churrasco Método 2 ou 3

Betadine® Método 2

Loção de calamina Método 2

Chocolate Método 2 ou 3

Gelado de chocolate Método 2 ou 3

Café Método 2 ou 3

Cola Método 2 ou 3

Óleo tipo Gear Lube Método 2 ou 3

Geleia de uvas Método 2 ou 3

Chupa-chupa de uvas Método 2 ou 3

Desinfetante de mãos Método 2 ou 3

Tinta Método 1 (esponjas mágicas ou discos 
apagadores de limpeza)

Iodo Método 2 ou 3

Molho italiano para saladas Método 2 ou 3

Ketchup Método 2 ou 3

Batom Método 1 (esponjas mágicas ou discos 
apagadores de limpeza)

Maionese Método 2 ou 3

Mofo Método 4

Bolor Método 4

Mancha Soluções de limpeza 
recomendadas

Óleo para motor Método 3

Mostarda Método 2 ou 3

Neosporin® Método 2

Molho para massas Método 2 ou 3

Lápis Método 1 (borracha de desenho) 

Produto de limpeza fenólico Método 2 ou 3

Manteiga de pipocas Método 1 (amido de milho, retire o 
excesso com uma espátula) ou Método 3

Produto de limpeza Quat Método 2 ou 3

Compota de framboesa Método 2 ou 3

Argila vermelha Método 3

Vinho tinto Método 2 ou 3

Molho salsa Método 2 ou 3

Protetor solar Método 2 ou 3

Molho de tomate Método 2 ou 3


