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khi đến thời gian phải làm sạch kỹ, có thể làm sạch 
vải Sunbrella trong khi vẫn để nguyên trên khung 
mái che, hoặc nếu kích thước cho phép thì có thể 
dỡ ra để làm sạch các vết bẩn khó làm sạch hoặc để 
làm sạch kiểu chuyên nghiệp.

Làm sạch thông thường hoặc làm sạch 
nhẹ
để làm sạch vải Sunbrella trong khi vẫn để nguyên 
trên khung mái che:

• rũ nhẹ bụi bẩn.
• Dùng ống mềm phun nước vào vải.
• chuẩn bị dung dịch tẩy rửa bằng nước và xà 

phòng nhẹ như Woolite hoặc nước rửa bát 
Dawn.

• Sử dụng một bàn chải lông mềm để làm sạch.
• để dung dịch tẩy rửa ngấm vào vải.
• Xả thật kỹ để loại bỏ hết xà phòng thừa.
• để khô tự nhiên.
• tùy theo tuổi thọ của vải mà có thể không cần 

xử lý lại vải.

nếu có những vết bẩn khó làm sạch, bạn có thể 
sử dụng chất tẩy pha loãng/hỗn hợp xà phòng 
để tẩy những chỗ nấm mốc. đối với các vết dòng 
chảy trên mái hoặc các vết ố bẩn tương tự khác, có 
thể phải sử dụng chất tẩy nhờn mạnh (xem bảng 
hướng dẫn xử lý vết bẩn của chúng tôi để biết 
khuyến nghị cụ thể).
www.sunbrella.com/stainchart

Giặt các vết ố bẩn cứng đầu 
Đối với vết bẩn cứng đầu và nấm mốc
vải Sunbrella không phải là môi trường dễ phát 
triển  nấm mốc, tuy nhiên nấm mốc có thể phát 
triển trên bụi bẩn và các chất ngoại lai khác dính 
trên vải. để làm sạch vết bẩn cứng đầu:

• chuẩn bị dung dịch chứa 1 chén thuốc tẩy và ¼ 
chén xà phòng nhẹ cho mỗi gallon (3,8 lit) nước 
sạch. 

• để hỗn hợp thấm sâu vào vải trong vòng 15 
phút. 

• chải sạch bằng bàn chải lông mềm. (Lưu ý: Tránh 
bước này khi làm sạch mặt tráng (mặt sau) của vải 
bạt Sunbrella Plus, Supreme hoặc Clarity).

• Xả thật kỹ để loại bỏ hết xà phòng thừa.
• để khô tự nhiên.
• lặp lại nếu cần thiết.
• cần xử lý lại vải để chống nước và vết ố sau khi 

dùng dung dịch thuốc tẩy.
Lưu ý: Cẩn thận khi làm sạch lớp tráng (mặt dưới) 
của vải Sunbrella Plus, Supreme hoặc Clarity với dung 
dịch chất tẩy khuyên dùng. Chỉ nên phun dung dịch 
chất tẩy được khuyên dùng lên mặt tráng của vải và 
rửa lại thật kỹ.

cần nhớ bảo vệ các chỗ xung quanh vải Sunbrella 
nếu bạn sử dụng dung dịch thuốc tẩy. thảm hoặc 
các loại vải khác không phải là vải Sunbrella có thể 
có phản ứng ngược với thuốc tẩy. 

Tái xử lý vải Sunbrella
vải Sunbrella được xử lý bằng lớp phủ chống nước 
và chống bẩn độc quyền được thiết kế để tồn tại 
trong nhiều năm, nhưng có thể cần bổ sung sau 
khi giặt kỹ. glen raven® khuyên dùng 303® Fabric 
guard™, hiện có tại hoa kỳ, và tex’aktiv, hiện có 
trên toàn cầu.

Xử lý vải:

• Sử dụng một trong các phương pháp làm sạch 
để làm sạch vải Sunbrella.

• để vải Sunbrella khô tự nhiên hoàn toàn.
• Sử dụng chất tái xử lý ở nơi thoáng khí theo 

hướng dẫn trên bao bì.

Công ty làm sạch chuyên nghiệp
bạn có thể đến các hãng làm sạch mái che chuyên 
nghiệp. để đánh giá dịch vụ của một hiệu giặt 
chuyên nghiệp, bạn nên hỏi về kinh nghiệm của họ 
trong việc giặt vải Sunbrella, kiến thức về việc làm 
sạch và các yêu cầu tái xử lý. 

Các mẹo hữu ích

cần bảo vệ khu vực xung quanh vải 
Sunbrella khi dùng thuốc tẩy, vì thuốc 
tẩy có thể làm mất màu các loại vải 
không phải là vải Sunbrella. luôn xả kỹ 
vải Sunbrella để làm sạch hoàn toàn 
chất tẩy.

cần chú ý đến môi trường khi làm sạch 
bằng chất tẩy. thuốc tẩy có thể gây 
hại tới môi trường tự nhiên quanh bạn. 
chúng tôi không khuyên bạn dùng chất 
tẩy nếu bạn ở gần nguồn nước hoặc môi 
trường khác có thể bị ảnh hưởng.

chỉ nên để vải Sunbrella khô tự nhiên.

Sử dụng chất tẩy và/hoặc ứng dụng vải 
tuổi thọ cao ccó thể tác động đến sự 
thoái hóa của đường may và các thành 
phần không phải là Sunbrella khác.

Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi số 
336.221.2211

Chăm sóc và làm sạch mái che
Một trong những cách tốt nhất để giữ vẻ đẹp của vải ngoại thất Sunbrella® là hàng tháng làm sạch bằng cách dùng ống mềm phun nước 
sạch vào vải. cách làm sạch này tránh được chất bẩn bám sâu vào vải và đỡ phải làm sạch kỹ thường xuyên hơn. trong hầu hết các môi 
trường, cần làm sạch kỹ hai tới ba năm một lần.


