Sunbrella Sheer onderhoud en reiniging
Eén van de beste manieren om Sunbrella®-stoffen mooi te houden, is door de stof op de juiste manier te onderhouden. U
doet dit door los vuil eenvoudigweg af te borstelen voordat het in de stof trekt, morsvlekken direct op te deppen of vlekken
onmiddellijk te verwijderen.

Algemene of lichte reiniging
In de wasmachine wassen met koud water en
aan de lijn laten drogen, of professioneel laten
stoomreinigen.

Reiniging van vlekken
• Een lichte nevel van zachte zeep en water
opsproeien met een spuitfles.
• Werk de oplossing in de vlek door het
oppervlak licht te schrobben met een spons
of zachte doek.
• Grondig afspoelen om alle zeepresten te
verwijderen.
• In de open lucht laten drogen.
• Deze stappen herhalen tot vlek verwijderd is.

Wasmachine
• Zeer vuile gebieden voorbehandelen met
een geschikte vlekkenverwijderaar (zie
vlekkentabel).
• Afhangend van de hoeveelheid stof in
de wasmachine, gebruikt u uw standaard
hoeveelheid zacht wasmiddel.
• Was in de wasmachine in koud water voor
het beste resultaat.
• In de open lucht laten drogen.

Grondig reinigen
Hardnekkige vlekken en schimmel
Schimmelgroeit niet gemakkelijk op Sunbrellastoffen, maar schimmel kan groeien op vuil
en andere vreemde substanties die niet van
de stof verwijderd zijn. Hardnekkige vlekken
verwijderen:
• Voeg 240 ml bleekmiddel toe aan de
schoonmaakoplossing.
• Stof 10-15 minuten laten weken in de
verdunde schoonmaakoplossing (pauzeer
machine alvorens agiteren).
• Was in de wasmachine in koud water voor
het beste resultaat.
• In de open lucht laten drogen.
In het geval van hardnekkige vlekken en/of
schimmel, kan er meer bleekmiddel worden
gebruikt.

Professionele schoonmakers
Tijdens het beoordelen van de diensten van
een professioneel bedrijf, is het belangrijk om
informatie in te winnen over de ervaring van
het bedrijf met Sunbrella-stoffen en kennis over
reiniging- en herbehandelingsvereisten.

Voor meer informatie kunt u bellen met (+1)
336.221.2211
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