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عندما يحين الوقت لتنظيف شامل، يُمكن تنظيف أقمشة 
الحجم،  زيادة  المظلة، وعند  إطار  Sunbrella وهى مازالت على 

يُمكن إزالتها للمساعدة في تنظيف البقع العنيدة أو للتنظيف 
الُمتخصص.

التنظيف الكُلى أو الخفيف
لتنظيف قماش Sunbrella وهو مازال على إطار المظلة:

• نّظف أية أوساخ غير ملتصقة بواسطة فرشاة.	

• رش بالخرطوم ألسفل.	

• حّضر محلول تنظيف من الماء والصابون المعتدل، مثال 	
.Dawn أو سائل غسيل األطباق Woolite

• استخدم قطعة إسفنج أو فرشاة ناعمة للتنظيف.	

• دع محلول التنظيف يتغلغل في القماش.	

• اشطف كلّيا حتى يتم إزالة كل رواسب الصابون.	

• دعها تجف في الهواء الطلق.	

• قد ال يتطلب إعادة معالجة بناًء على عمر القماش.	

يمكنك استخدام مزيج من الُمبيض/الصابون لتنظيف مكان العفن 
الفطري، إذا استمرت البقع العنيدة. لتنظيف السقف أو أية بقع 

أخرى مشابهة ربما يتطلب األمر مزيل شحوم قوى )راجع جدول البقع 
للحصول على توصيات ُمحددة(.

www.sunbrella.com/stainchart

تنظيف كثيف
للبقع العنيدة والعفن الفطري

ال تساعد أقمشة Sunbrella على تكّون العفن الفطري، إاّل أّن، 
العفن الفطري قد يتكون نتيجة لألوساخ وغيرها من المواد الغريبة 

إذا لم تتم إزالتها من القماش. لتنظيف البقع العنيدة:

• ر محلواًل يتكون من 1 كوب من المبيض و1/4 كوب من 	 حضِّ
الصابون المعتدل لكل جالون من الماء. 

• اسمح للخليط أن يتغلغل في القماش لمدة تصل إلى 15 	
دقيقة.

• أن 	 نظف بواسطة فرشاة ُهلْبية ناعمة. )مالحظة: يجب 
يتم تجنب هذه الخطوة عند تنظيف الجانب المغلف 

الخلفي( من Sunbrella Plus أو Supreme، أو  )الجانب 
.)Clarity

• اشطف كلّيا حتى يتم إزالة كل رواسب الصابون.	

• دعها تجف في الهواء الطلق.	

• كرر إذا لزم األمر.	

• سوف تكون إعادة معالجة القماش لمقاومة الماء والبقع ضرورية 	
بعد استخدام محلول تبييض.

مالحظة: يجب توخى الحذر عند تنظيف الشراع )السفلى( من 
أقمشة Sunbrella Plus أو Supreme أو Clarity بواسطة 

محاليل التبييض الموصى بها. يجب رش الجانب المغلف من 
القماش بمحاليل التبييض الموصى بها فقط ويشطف كلًيا.

تذكر أن تقوم بحماية المنطقة حول قماش Sunbrella في حالة 
استخدام محلول ُمبيض. قد يتأثر السجاد واألقمشة األخرى التي ال 

تنتمى ألقمشة Sunbrella بواسطة الُمبيض.

نصائح مفيدة

احرص على حماية المنطقة المحيطة بأقمشة 
يؤدي  Sunbrella عند استخدام محلول مبيض قد 

إلى تشوه ألوان أي أقمشة أخرى ليست من إنتاج 
Sunbrella. اشطف كلّيا أقمشة Sunbrella حتى 

تُزيل الُمبيض تماًما.

يرجى مراعاة البيئة المحيطة عن التنظيف بواسطة 
الُمبيض. قد يكون للمبيض آثار ضارة على البيئة 

الطبيعية من حولك. ال يُنصح باستخدام الُمبيض إذا 
كنت محاًطا بالمياه أو أى بيئة أخرى يمكن أن تتأثر.

يكون تجفيف أقمشة Sunbrella في الهواء الطلق 
فقط.

قد يؤثر استخدام الُمبيض و/أو منظف القماش القديم 
على تلف خيط الحياكة وغيرها من المكونات التي 

.Sunbrella ليست من إنتاج

لمزيد من المعلومات، يُرجى االتصال على الرقم 
336.221.2211

تنظيف المظالت والعناية بها
إحدى أفضل طرق الحفاظ على مظهر أقمشة ®Sunbrella الُمظَللة الرائع وتأخير الحاجة إلى تنظيفها العميق والكامل هي رّش هذه األقمشة بالماء مرة في الشهر باستخدام الماء 

النقي. يساعد هذا على منع األوساخ من أن تصبح متماسكة في النسيج ويلغي الحاجة إلى تنظيف قوى أكثر تواترًا. في معظم البيئات، ستكون هناك حاجة إلى تنظيف كامل كل 
اثنين إلى ثالث سنوات.

Sunbrella إعادة معالجة أقمشة
تُعاَلج أقمشة Sunbrella باستخدام مواد معتمدة تتكون 
مت لتدوم على مدى  من الماء ومواد للحماية من البقع ُصمِّ

سنوات، ولكنّها قد تحتاج إلى التجديد بعد التنظيف العميق. 
بـ ™Fabric Guard ®303، متاح في  ®Glen Raven توصي 

الواليات المتحدة، و Tex’Aktiv متاح في جميع أنحاء العالم.

تطبيق إعادة معالجة:

• ف أقمشة Sunbrella باستخدام أحد طرق التنظيف.	 نظِّ

• دع أقمشة Sunbrella حتى تجف في الهواء الطلق.	

• قم بعمل إعادة المعالجة في مكان جيد التهوية واتبع التعليمات 	
المبينة على الحاوية.

مواد تنظيف المظلة المتخصصة
ربما يتاح لك حرية الوصول إلى شركات تنظيف المظالت 

المتخصصة. عند تقييم خدمات شركة متخصصة، يجب أن 
 Sunbrella تستفسر عن خبرات الشركة في التعامل مع أقمشة

والمعرفة بمتطلبات التنظيف وإعادة المعالجة.


