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Allmän eller lätt rengöring

•	 borsta av all lös smuts.
•	 Förbered en rengöringslösning med 0,5 dl 

milt rengöringsmedel, exempelvis  flytande 
diskmedel, per 4 l ljummet vatten.

•	 rengör med en svamp eller en mycket  
mjuk borste.

•	 låt rengöringslösningen sugas in i tyget.
•	 Skölj noga bort alla rester av 

rengöringsmedel.

•	 låt tyget lufttorka.

 
Rengöring av fläckar

•	 applicera en fin dusch av milt 
rengöringsmedel och vatten med en 
sprayflaska.

•	 arbeta in lösningen i fläcken genom lätt 
gnuggning med en svamp eller en mycket 
mjuk borste.

•	 Skölj noga bort alla rester av 
rengöringsmedel.

•	 torka av överskottsfukt med en ren, mjuk 
handduk eller svamp.

•	 våtsug eller torka av överskottsvatten.
•	 lufttorka. upprepa steg 3 och 4 tills alla 

rester av rengöringsmedel har avlägsnats. 

 
För avtagbara Sunbrella-tyger

Handtvätt

•	 blötlägg tyget med en lösning med 0,5 dl 
milt tvättmedel i 4 l ljummet vatten. 

•	 använd en svamp eller en mjuk borste efter 
behov.

•	 Skölj noga bort alla rester av 
rengöringsmedel.

•	 lufttorka.

Maskintvätt

maskintvätta i kallt vatten. använd (beroende 
på tvättmängd) normal tillsats av milt 
tvättmedel och 2 dl blekmedel. låt tyget 
lufttorka.

Grundlig rengöring  
för besvärliga fläckar och mögel
Sunbrella-tygerna motstår i regel mögeltillväxt 
men mögel kan växa i smuts och andra 
främmande ämnen som inte tas bort från tyget. 
rengöring av besvärliga fläckar:

•	 Förbered en lösning med 2 dl blekmedel och 
0,5 dl milt rengöringsmedel i 4 l vatten.

•	 Spreja hela ytan och låt lösningen sugas in i 
tyget i 15 minuter.

•	 ta bort fläcken med en svamp, ren handduk 
eller en mycket mjuk borste.

•	 Skölj noga bort alla rester av 
rengöringsmedel.

•	 låt tyget lufttorka.
•	 Om det är svårt att ta bort fläckar och/eller 

mögel kan tillsatsen av blekmedel ökas. Se 
vår fläcktabell angående borttagning av 
vissa fläckar. 
www.sunbrella.com/stainchart

 
Behandling av Sunbrella-tyger
nya Sunbrella-tyger är behandlade med 
en patenterad vatten- och fläckavvisande 
behandling som är utvecklad för att hålla i flera 
år, men kan behöva bättras på efter intensiv 
rengöring. glen raven® rekommenderar 303® 
Fabric guard™ som finns i uSa, och tex’aktiv, 
som finns i andra länder.

Applicering av behandlingen:

•	 rengör Sunbrella-tyget enligt 
rengöringsanvisningarna.

•	 låt tyget lufttorka helt.

•	 applicera behandlingen på en väl 
ventilerad plats och följ anvisningarna på 
förpackningen. 

Professionella rengöringsföretag
vid bedömning av sådana tjänster av 
yrkesföretag bör du fråga efter deras 
erfarenhet av att arbeta med Sunbrella-tyger 
och deras kunskap om kraven på rengöring och 
efterbehandling.

Sunbrella-tyger ska INTE kemtvättas.

Goda råd

Skydda området omkring 
Sunbrella-tyget vid användning av 
blekmedelslösning som kan skada 
färgen på andra tyger. Skölj alltid 
noga ut allt blekmedel ur Sunbrella-
tyget.

tänk på miljön när du använder 
blekmedel. blekmedel kan ha 
skadliga effekter på naturen. vi 
rekommenderar inte blekmedel om 
en vattensamling eller annan miljö 
som kan påverkas finns intill. 

Sunbrella-tyget lufttorkar mycket 
snabbt. torktumla ej.

Om tyget är skrynkligt, använd 
strykjärn om nödvändigt, men 
endast på svag värme (syntet). då 
vissa strykjärn kan ha en för hög 
temperatur med syntet-inställning, 
prova på ett dolt område innan hela 
tyget stryks.

använd inte ångapparat eller 
strykjärn med ånga.

För mer information, ring  
336 221 2211

Skötsel och rengöring av båtklädslar
ett av de bästa sätten att hålla Sunbrella®-tyget i gott skick är att spola av tyget varje månad med rent vatten. det bidrar till att 
smuts hindras från att tränga in djupt i tyget och minskar behovet av tätare rengöringar. i de flesta miljöer behövs en grundlig 
rengöring vart annat eller tredje år.


