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när det är dags för grundlig rengöring kan 
Sunbrella-tygerna rengöras kvarsittande på 
markisställningen om storleken tillåter, eller 
annars tas bort för att underlätta rengöring 
av besvärliga fläckar eller för professionell 
rengöring.

Allmän eller lätt rengöring
För rengöring av Sunbrella-tyget som sitter  
kvar på markisställningen:

•	 borsta av lös smuts.
•	 Spola av.
•	 Förbered en rengöringslösning med vatten 

och milt rengöringsmedel, t.ex. flytande 
diskmedel.

•	 rengör med en mjuk borste.
•	 låt rengöringslösningen sugas in i tyget.
•	 Skölj noga tills alla rester av 

rengöringsmedel har tagits bort.
•	 lufttorka.
•	 beroende på tygets ålder kan 

efterbehandling vara nödvändigt.

Om svåra fläckar sitter kvar, t.ex. mögel, kan 
en blandning av blekmedel och diskmedel 
användas för punktrengöring. För takavrinning- 
eller andra liknande fläckar kan ett starkare 
avfettningsmedel behövas (se vår fläcktabell för 
specifika rekommendationer).
www.sunbrella.com/stainchart

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 diskmedel per 4 l vatten. 

•	 låt blandningen sugas in i tyget i upp till 15 
minuter. 

•	 rengör med en mjuk borste. (OBS: Detta 
steg bör undvikas vid rengöring av den 
belagda sidan (baksidan) på Sunbrella Plus, 
Supreme eller Clarity).

•	 Skölj noga tills alla rester av 
rengöringsmedel har tagits bort.

•	 lufttorka.
•	 upprepa efter behov.
•	 efterbehandling av tyget för vatten- 

och fläckresistens är nödvändigt efter 
användning av blekmedel.

OBS: Var försiktig vid rengöring av den 
belagda sidan (undersidan) av Sunbrella 
Plus, Supreme eller Clarity med den 
rekommenderade blekmedelslösningen. Den 
belagda sidan av tyget ska endast sprejas med 
den rekommenderade blekmedelslösningen 
och sköljas noga.

kom ihåg att skydda området omkring 
Sunbrella-tyget när blekmedelslösning 
används. mattor eller annan textil som inte är 
Sunbrella-tyger kan skadas av blekmedlet. 

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.

Professionell markisrengöring
det kan finnas företag som erbjuder 
professionell markistvätt. vid bedömning av 
sådana tjänster bör du fråga efter företagets 
erfarenhet av att arbeta med Sunbrella-tyger 
och deras kunskap om krav på rengöring och 
efterbehandling. 

Goda råd

Skydda området omkring Sunbrella-
tyget vid användning av blekmedel 
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 ska endast lufttorkas.

användning av blekmedel och 
åldrande hos tygets underlag kan 
medverka till nedbrytning av sytråden 
och andra icke Sunbrella-delar.

För mer information, ring  
336 221 2211

Skötsel och rengöring av markiser
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 inte tränger djupare in i tyget och minskar behovet av tätare grundlig rengöring. i de flesta miljöer behövs en grundlig 
rengöring vart annat eller tredje år.


