تنظيف الكبائن البحرية والعناية بها

إحدى أفضل طرق احلفاظ على مظهر أقمشة ® Sunbrellaاملُظلَلة الرائع وتأخير احلاجة إلى تنظيفها العميق والكامل هي ّ
رش هذه األقمشة باملاء مرة في الشهر باستخدام املاء
النقي .يساعد هذا على منع األوساخ من أن تصبح متأصلة في النسيج ويلغي احلاجة إلى تنظيف أكثر تواترًا .في معظم البيئات ،ستكون هناك حاجة إلى تنظيف كامل كل اثنني إلى
ثالث سنوات.

التنظيف الكُلى أو اخلفيف
نظف أي أوساخ غير ملتصقة بواسطة فرشاة.
• ّ
حضر محلول تنظيف باستخدام  1/4كوب من الصابون املعتدل،
• ّ
مثل  Wooliteأو سائل غسيل األطباق  Dawnلكل جالون من
املاء الفاتر.
•استخدم قطعة أسفنج أو فرشاة ُهلْبية ناعمة للتنظيف.
•دع محلول التنظيف يتغلغل في القماش.
كليا إلزالة كل رواسب الصابون.
•اشطف ّ
•دع األقمشة جتف في الهواء الطلق.

تنظيف موضع ُمعني
•رش كمية قليلة من الصابون املعتدل واملاء باستخدام بخاخة.
•اجعل احمللول يتغلغل داخل البقعة عن طريق حك املنطقة برفق
بواسطة أسفنجة أو فرشاة ُهلْبية ناعمة ج ًدا.
كليا إلزالة كل رواسب الصابون.
•اشطف ّ
•امسح أثر الرطوبة الزائدة باستخدام منشفة نظيفة وناعمة أو
إسفنجة.
•استخدم مكنسة السوائل أو جفف املياه الزائدة.
•دعها جتف في الهواء الطلق .كرِّر اخلطوات  3و 4حتى تزول جميع
�بقايا الصابون.

إعادة معاجلة أقمشة Sunbrella

نصائح مفيدة

تُعالَج أقمشة  Sunbrellaباستخدام مواد معتمدة تتكون من املاء
ص ِّممت لتدوم على مدى سنوات ،ولكنّها
ومواد للحماية من البقع ُ
قد حتتاج إلى التجديد بعد التنظيف العميقGlen Raven® .
توصي بـ ™ ،303® Fabric Guardمتاح في الواليات املتحدة ،و
 Tex’Aktivمتاح في جميع أنحاء العالم.

احرص على حماية املنطقة احمليطة بأقمشة
 Sunbrellaعند استخدام املبيض ،فقد يؤدي املُبيض
إلى تشوه ألوان أي أقمشة أخرى ليست من إنتاج
كليا أقمشة  Sunbrellaحتى
 .Sunbrellaاشطف ّ
متاما.
تُزيل املُبيض ً

نظف أقمشة  Sunbrellaباستخدام أحد طرق التنظيف.
• ِّ

يرجى مراعاة البيئة احمليطة عن التنظيف بواسطة
املُبيض .قد يكون للمبيض آثار ضارة على البيئة
الطبيعية من حولك .ال يُنصح باستخدام املُبيض إذا
كنت محاطً ا باملياه أو أى بيئة أخرى ميكن أن تتأثر.

•قم بعمل إعادة املعاجلة في مكان جيد التهوية واتبع التعليمات
�املبينة على احلاوية.

جتف أقمشة  Sunbrellaفي الهواء بسرعة كبيرة
ج ًدا .ليس من الضروري استخدام آلة التجفيف.

تطبيق إعادة معاجلة:
•دع أقمشة  Sunbrellaحتى جتف في الهواء الطلق.

مواد التنظيف املتخصصة
عند تقييم خدمات شركة متخصصة ،يجب أن تستفسر عن خبرات
الشركة في التعامل مع أقمشة  Sunbrellaواملعرفة مبتطلبات
التنظيف وإعادة املعاجلة.
ال تستخدم التنظيف اجلاف ألقمشة .Sunbrella

إذا كان باألقمشة بعض التجاعيد ،فاستخدم مكواة
عند الضرورة ،لكن فقط مع ضبطها على درجة
َاوي تتجاوز درجة احلرارة
األقمشة الصناعية .بعض املَك ِ
املوصي بها في الضبط على درجة احلرارة املناسبة
لألقمشة الصناعية ،اختبر منطقة صغيرة غير
واضحة قبل كي قطعة كاملة.
ال تستخدم مكواة البخار أو تضبط املكواة على درجة
البخار.

ملزيد من املعلومات ،يُرجى االتصال على الرقم
336.221.2211

لقماش  Sunbrellaالقابل للفصل
الغسيل اليدوي
•انقع األقمشة في محلول يتكون من  1/4كوب من الصابون
املعتدل مضافًا إلى جالون من املاء الفاتر.
•استخدام أسفنجة أو فرشاة ُهلْبية ناعمة حسب الضرورة.
كليا إلزالة كل رواسب الصابون.
•اشطف ّ
•دعها جتف في الهواء الطلق.

الغسيل في الغسالة
الغسل بآلة غسيل في ماء بارد .اعتمادًا على حجم ِحمل الغسيل،
استخدم كميات عادية من منظفات الغسيل املعتدلة وأضف  1كوب
من املبيض .دع األقمشة جتف في الهواء الطلق.

�تنظيف كثيف
للبقع العنيدة والعفن الفطري
تكون العفن الفطري ،إلاّ أ ّن،
ال تساعد أقمشة  Sunbrellaعلى ّ
العفن الفطري قد يتكون نتيجة لألوساخ وغيرها من املواد الغريبة إذا
لم تتم إزالتها من القماش .لتنظيف البقع العنيدة:
حضر محلولاً يتكون من  1كوب من املبيض و 1/4كوب من
• ِّ
الصابون املعتدل لكل جالون من املاء.
•رش املنطقة بالكامل باحمللول ودعه يتغلغل في األقمشة ملدة 15
دقيقة.
•أزال البقعة بواسطة أسفنجة أو منشفة نظيفة أو فرشاة ُهلْبية
ناعمة ج ًدا.
كليا إلزالة كل رواسب الصابون.
•اشطف ّ
•دع األقمشة جتف في الهواء الطلق.
فيمكن زيادة كميات
شديدة،
الفطري
•إذا كانت البقعة و/أو العفن
ُ
املُبيض .يرجى االطالع على جدول البقع الذي نوفره للقيام بإزالة
بقع محددةwww.sunbrella.com/stainchart .
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