Cuidado e limpeza do Sunbrella Sheer
Uma das melhores formas de preservar a boa aparência dos tecidos Sunbrella® é fazer a manutenção apropriada dos tecidos.
Isso pode ser realizado simplesmente ao retirar a sujeira com uma escova, antes que seja absorvida pelos tecidos, secar
líquidos assim que sejam derramados ou eliminar manchas imediatamente.

Limpeza geral ou leve
Lave na máquina com água fria e pendure
no varal, ou utilize um serviço profissional de
limpeza a seco.

Limpeza de manchas
• Usando um borrifador, aplique um leve
vapor de água e sabão neutro.
• Aplique a solução na mancha ao esfregar
levemente a área com uma esponja ou
pano macio.
• Enxágue bem para retirar todos os resíduos
de sabão.
• Deixe secar ao ar livre.
• Repita essas etapas até que a mancha
seja removida.

Lavagem à máquina
• Aplique previamente um removedor de
manchas apropriado (consulte a Tabela de
manchas) nas áreas muito manchadas.
• Dependendo da capacidade da máquina,
use quantidades normais de sabão neutro
para roupas.
• Lave na máquina com água fria para obter
melhores resultados.
• Deixe secar ao ar livre.

Limpeza pesada
para manchas resistentes e bolor
Os tecidos Sunbrella não favorecem a
proliferação de .bolor Entretanto, o BOLOR
pode se desenvolver na sujeira e em outras
substâncias estranhas não removidas do tecido.
Para remover manchas resistentes:
• Adicione 1 xícara de água sanitária à solução
de limpeza.
• Mergulhe o tecido durante 10 a 15 minutos
na solução de limpeza diluída (pare a
máquina antes de centrifugar).
• Lave na máquina com água fria para obter
melhores resultados.
• Deixe secar ao ar livre.
Se a mancha e/ou o bolor for intenso,
as quantidades de alvejante poderão
ser aumentadas.

Profissionais da limpeza
Ao avaliar os serviços de uma empresa
profissional, você deve perguntar sobre a
experiência da empresa ao trabalhar com
tecidos Sunbrella e o conhecimento dos
requisitos de limpeza e de recondicionamento.

Para obter mais informações, ligue para
336.221.2211
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