
تنظيف أقمشة Sunbrella Sheer والعناية بها
بالفرشاة  األوساخ  رائع هو احلفاظ على األقمشة بشكل صحيح. وميكن حتقيق ذلك ببساطة عن طريق تنظيف  واحدة من أفضل الطرق للحفاظ على أقمشة ®Sunbrella مبظهر 

قبل أن تُصبح جزًءا متماسكًا باألقمشة أو محو االنسكابات مبجرد حدوثها أو تنظيف املوضع بعد وقت قصير من حدوث البقع.
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تنظيف كثيف 

للبقع العنيدة والعفن الفطري

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

لم تتم إزالتها من القماش. لتنظيف البقع العنيدة:

• اضف 1 كوب من املُبيض حمللول التنظيف.	

• انقع القماش ملدة 10 – 15 دقيقة في محلول التنظيف املُفف 	
أن يحدث رج(. الغسيل قبل  آلة  )وقف 

• للحصول على أفضل نتائج يتم الغسيل في ماء بارد بواسطة 	
آلة غسيل.

• �دعها جتف في الهواء الطلق.	

إذا كانت البقعة و/أو العفن الفطري شديدة، فُيمكن زيادة كميات 
املُبيض.

مواد التنظيف املتخصصة

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

التنظيف وإعادة املعاجلة.

ملزيد من املعلومات، يُرجى االتصال على الرقم 336.221.2211

التنظيف الكُلى أو اخلفيف

غسيل في ماء بارد بواسطة آلة الغسيل وخط جتفيف، أو تنظيف 
جاف بواسطة متخصصني.

تنظيف موضع ُمعني

• رش كمية قليلة من الصابون املعتدل واملاء باستخدام بخاخة.	

• اجعل احمللول يتغلغل داخل البقعة عن طريق حك املنطقة برفق 	
بواسطة أسفنجة أو فرشاة ناعمة جدا.

• اشطف كلّيا إلزالة كل رواسب الصابون.	

• دعها جتف في الهواء الطلق.	

• كرر هذه اخلطوات حتى تتم إزالة البقع.	

الغسيل في الغسالة

• قم بعمل معاجلة ُمسبقة للمناطق املصابة بالبقع بشدة 	

بواسطةمزيل بقع مناسب )راجع مخطط البقع(.

• اعتمادًا على حجم ِحمل الغسيل، استخدم كميات عادية من 	
منظفات الغسيل املعتدلة.

• للحصول على أفضل نتائج يتم الغسيل في ماء بارد بواسطة 	
آلة غسيل.

• دعها جتف في الهواء الطلق.	


