Chăm sóc và làm sạch vải Sunbrella Sheer
Một trong những cách tốt nhất để giữ vẻ đẹp cho vải Sunbrella® là bảo dưỡng phù hợp. Có thể thực hiện việc này bằng cách đơn giản là
chà sạch vết bẩn bằng bàn chải trước khi nó ăn sâu vào vải, lau các vết tràn ngay khi chúng xuất hiện hoặc làm sạch cục bộ ngay sau khi
thấy có vết bẩn.

Làm sạch thông thường hoặc làm sạch
nhẹ

Giặt các vết ố bẩn cứng đầu
Đối với vết bẩn cứng đầu và nấm mốc

Giặt bằng máy giặt với nước lạnh và phơi khô, hoặc
giặt khô chuyên nghiệp.

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:

Làm sạch cục bộ
• Dùng bình xịt để xịt một lớp sương xà phòng
nhẹ và nước.
•	Để dung dịch tẩy sạch vết bẩn bằng cách chà
nhẹ miếng bọt biển hoặc vải mềm lên vết bẩn.
• Xả thật kỹ để loại bỏ hết xà phòng thừa.
•	Để khô tự nhiên.
•	Lặp lại các bước này cho đến khi vết bẩn được
làm sạch.

• Cho thêm một muỗng chất tẩy vào dung dịch
làm sạch.
•	Ngâm vải trong 10 đến 15 phút trong dung dịch
làm sạch pha loãng (dừng máy giặt trước khi
khuấy).
•	Giặt máy với nước lạnh để cho kết quả tốt nhất.
•	Để khô tự nhiên.

Giặt máy

Nếu vết bẩn và/hoặc và ố quá khó giặt, có thể tăng
thêm lượng chất tẩy.

• Xử lý lại các chố bị ố bẩn nặng với chất tẩy ố phù
hợp (xem Bảng hướng dẫn xử lý vết bẩn của
chúng tôi).
•	Tùy theo lượng vải cần giặt, dùng một lượng vừa
phải xà phòng giặt loại nhẹ.
•	Giặt máy với nước lạnh để cho kết quả tốt nhất.
•	Để khô tự nhiên.

Sunbrella® là thương hiệu đã đăng ký của Glen Raven, Inc.

Công ty làm sạch 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.
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