Tente Bakımı ve Temizliği
Sunbrella® kumaşlarının güzel gözükmesini sağlamanın en iyi yollarından biri her ay kumaşı temiz suyla hortumla yıkamaktır. Bu,
kirin kumaşa yerleşmesini önlemeye yardımcı olur ve daha sık güçlü temizlik ihtiyacını ortadan kaldırır. Birçok ortamda, iki üç yılda bir
derinlemesine temizlik yapılması gerekir.

Kapsamlı bir temizlik zamanı geldiğinde, Sunbrella
kumaşları, halen bir tente çerçevesine takılıyken
temizlenebilir veya boyut izin verirse, inatçı
lekelerin temizliğine veya profesyonel temizliğe
yardımcı olmak için çıkarılabilirler.

Genel veya Hafif Temizlik
Sunbrella'yı halen bir tente çerçevesine
takılıyken temizlemek için:
• Gevşek tozları fırçayla temizleyin.
• Hortumla sulayın.
• Woolite veya Dawn sıvı bulaşık deterjanı
gibi hafif sabun ve sudan oluşan bir temizlik
solüsyonu hazırlayın.
• Temizlemek için yumuşak kıllı bir fırça kullanın.
• Temizlik solüsyonunun kumaşa iyice işlemesini
sağlayın.
•	Kalan sabun artıklarının temizlenmesi için iyice
durulayın.
• Havalandırarak kurutun.
•	Kumaşın yaşına bağlı olarak tekrar bakım işlemi
gerektirmeyebilir.

Sunbrella Kumaşlarının Tekrar İşlemden
Geçirilmesi
Sunbrella kumaşları, etkisi yıllar süren özel bir su ve
leke önleyici katman ile işlenmiştir, ancak kapsamlı
bir temizliğin ardından tekrar işlemden geçirilmesi
gerekebilir. Glen Raven® Amerika Birleşik
Devletleri'nde mevcut olan 303® Fabric Guard™'ı ve
uluslararası olarak bulunabilen Tex’Aktiv'i önerir.
Bir tekrar bakım işlemi uygulama:
• Sunbrella kumaşı temizlik yöntemlerinden birini
kullanarak temizleyin.
• Sunbrella'yı tamamen kurumaya bırakın.
•	Kutunun üstündeki talimatları uygulayarak iyi
havalandırılan bir yerde tekrar bakım işlemi
uygulayın.

Profesyonel Tente Temizleyiciler
Profesyonel tente temizleme şirketlerine erişiminiz
olabilir. Profesyonel bir şirketin hizmetlerini
değerlendirirken, şirketin Sunbrella kumaşlarıyla
çalışma deneyimini, temizlik ve tekrar bakım işlem
gereklilikleri bilgisini sormalısınız.

Yardımcı İpuçları
Bir ağartıcı solüsyon kullanıldığında
Sunbrella kumaşının etrafındaki alanı
koruyun – ağartıcı, Sunbrella dışındaki
kumaşların rengini attırabilir. Ağartıcıyı
tamamen gidermek için Sunbrella'yı
tamamen durulayın.
Ağartıcı ile temizlendiğinde ortamın
farkında olun. Ağartıcının, etrafınızdaki
doğal ortam üzerinde zararlı etkileri
olabilir. Etkilenebilecek bir su kütlesi veya
diğer ortam ile çevrelenmişseniz, ağartıcı
kullanmanızı önermiyoruz.
Sunbrella sadece havalandırılarak
kurutulmalıdır.
Ağartıcının kullanımı ve/veya ilerlemiş
yaşa sahip kumaşta uygulama, dikiş
ipliğinin ve diğer Sunbrella dışındaki
bileşenlerin bozulmasını etkileyebilir.

Daha fazla bilgi için 336.221.2211
numarasını arayın.

İnatçı lekeler kalıyorsa, seyreltilmiş bir ağartıcı/
sabun karışımını küfün noktasal temizliği için
kullanabilirsiniz. Tavan akış izleri veya diğer benzer
lekeler için, daha güçlü bir yağ çözücü gerekli
olabilir (belirli öneriler için bkz. Leke Şeması).
www.sunbrella.com/stainchart

Yoğun Temizlik
İnatçı Lekeler ve Küf için
Sunbrella kumaşları küf oluşumuna izin vermez
ancak küf, kumaştan temizlenmeyen kir veya diğer
yabancı maddeler üzerinde oluşabilir. İnatçı lekeleri
temizlemek için:
• Yaklaşık 4 litre suyun içinde 1 kap ağartıcı ve
1/4 kap hafif sabundan oluşan bir solüsyon
hazırlayın.
•	Karışımın kumaşa nüfuz etmesi için 15 dakika
kadar bekleyin.
• Yumuşak kıllı bir fırçayla temizleyin. (Not:
Sunbrella Plus, Supreme veya Clarity'nin kaplı
tarafı (arka taraf) temizlendiğinde bu adımdan
kaçınılmalıdır.)
•	Kalan sabun artıklarının temizlenmesi için iyice
durulayın.
• Havalandırarak kurutun.
• Gerekirse tekrarlayın.
•	Ağartıcı solüsyon kullanıldıktan sonra su ve leke
direnci için kumaşın tekrar bakım işlemine tabi
tutulması gerekecektir.
Not: Sunbrella Plus, Supreme veya Clarity'nin
kaplı (alt) tarafı, önerilen ağartıcı solüsyon ile
temizlendiğinde dikkatli olun. Kumaşın kaplı tarafına
sadece önerilen ağartıcı solüsyonu püskürtülmeli ve
tamamen durulanmalıdır.
Bir ağartıcı solüsyon kullanılıyorsa, Sunbrella'nızın
etrafındaki alanı korumayı hatırlayın. Sunbrella
dışındaki halı veya diğer kumaşlar ağartıcıya karşı
olumsuz bir reaksiyon gösterebilir.

Sunbrella®, Glen Raven, Inc.'in TESCİLLİ TİCARİ markasıdır.

REV. 08-16

WWW.SUNBRELLA.COM

