
.Sunbrella جرِّب ذلك أول... مع المواد المسكوبة والبقع الجديدة التي تلحق بأقمشة
امسح )دون فرك( المواد السائلة المسكوبة باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة. بالنسبة للمواد المسكوبة التي تحتوي على زيت، ضع عليها  	•

مادة ماصة مثل نشاء الذرة ثم أزلها باستخدام أداة بحافة مستقيمة.
 .)Woolite أو Dawn الماء والصابون )مثل رش محلول تنظيف معتدل من  	•

الصابون. رواسب  اشطف األقمشة كلّيا إلزالة كل  	•
الهواء الطلق. دعها تجف في  	•

العناية بأقمشة التنجيد وتنظيفها
من بين أفضل الطرق للحفاظ على المظهر الجيد ألقمشة ®Sunbrella استخدام الفرشاة إلزالة األتربة قبل أن تتغلغل في األقمشة

ومسح ما ينسكب عليها أو تنظيف البقع التي تلحق بها مباشرةً. فكلما أسرعت في تنظيف النسكابات والبقع، كلما أصبح من األسهل إمكانية إزالتها.

Sunbrella إعادة معالجة أقمشة

تُعاَلج أقمشة Sunbrella باستخدام مواد معتمدة 
مت لتدوم  تتكون من الماء ومواد للحماية من البقع ُصمِّ

على مدى سنوات، ولكنّها قد تحتاج إلى التجديد بعد 
التنظيف العميق. Glen Raven® يوصى بـ ®303 

™Fabric Guard، متاح في الواليات المتحدة، و 
أنحاء العالم. Tex’Aktiv متاح في جميع 

تطبيق إعادة معالجة:

ف أقمشة Sunbrella باستخدام أحد طرق  نظِّ 	•
التنظيف.

الهواء  دع أقمشة Sunbrella حتى تجف في  	•
الطلق.

التهوية  المعالجة في مكان جيد  إعادة  قم بعمل  	•
واتبع التعليمات المبينة على الحاوية.

نصائح مفيدة

تجنب الفرك، واستخدم الفرش الخشنة الُهلْبية أو أي 
طرق تنظيف أخرى تنطوي على الكشط.

يكون تجفيف أقمشة Sunbrella في الهواء الطلق 
فقط.

احرص على حماية المنطقة المحيطة بأقمشة 
أي مذيبات  أو  المبيض  Sunbrella عند استخدام 
كيميائية أخرى فقد تؤدي إلى تشوه ألوان أي أقمشة 

أخرى ليست من إنتاج Sunbrella. احرص دائًما على 
شطف أقمشة Sunbrella كلّيا.

قد يكون للمبيض آثار ضارة على البيئة الطبيعية 
من حولك. يرجى اتباع جميع تدابير السالمة والتدابير 

البيئية المبينة على عبوة المبيض.

إذا كان باألقمشة بعض التجاعيد، فاستخدم المكواة 
مع ضبطها على درجة األقمشة الصناعية. قد تختلف 
درجات الحرارة بالمكواة، لذا يجب اختبارها على منطقة 

صغيرة غير ظاهرة قبل كي القطعة بالكامل.

ال تستخدم مكواة البخار أو تضبط المكواة على درجة 
البخار.
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ثم جرِّب ذلك... إذا لم تُسفر محاولتك األولى عن إزالة البقعة تماًما.
وألّن أقمشة Sunbrella تُستخدم في الداخل والخارج على حد سواء، فإّن طرق التنظيف المستخدمة ستختلف قلياًل في الداخل عنها في الخارج 

نتيجة لطريقة تصنيع األقمشة واألثاث. نوصي باستخدام تعليمات التنظيف المناسبة لطبيعة التطبيق.

أقمشة التنجيد الخارجية

تنظيف األقمشة القابلة لإلزالة

الغسيل اليدوي

انقع القماش في محلول يتكون من ¼ كوب من الصابون المعتدل لكل 
جالون من الماء الفاتر. استخدم إسفنجة أو فرشاة ُهلْبية ناعمة جًدا 
إلزالة البقعة برفق. اشطف القماش كلّيا إلزالة كل رواسب الصابون، 

واسمح له أن يجف في الهواء الطلق.

الغسيل في الغسالة

يمكن غسل األغطية القابلة لإلزالة في الغسالة، ولكن يجب استشارة 
الشركة الُمصنعة لألثاث قبل إزالة األغطية ألّن تكوين الوسائد قد 

يختلف. قبل الشروع في الغسيل، اغلق جميع السحابات أوال. يكون 
الغسيل في الغسالة بماء بارد على دورة غسيل لألقمشة الحساسة 

وبالمقادير الطبيعية لمساحيق الغسيل المعتدلة. يضاف 1 كوب من 
المبيض في حالة األوساخ والفطريات العنيدة. دع األقمشة تجف في 

الهواء الطلق. 

تنظيف األقمشة غير القابلة لإلزالة

حضر محلول يتكون من ¼ كوب من الصابون المعتدل لكل جالون 
من الماء الفاتر. استخدم فرشاة ُهلْبية ناعمة للتنظيف، و دع محلول 

الغسيل يتغلغل في األقمشة. اشطف األقمشة كلّيا إلزالة كل رواسب 
الصابون و دع األقمشة تجف في الهواء الطلق.

أقمشة التنجيد الداخلية

والماء باستخدام بخاخة. المعتدل  الصابون  رش كمية قليلة من  	•
بالكامل  القماش  البقعة بغسل سطح  يتغلغل في  المحلول  دع  	•

بلطف واالنتقال من منطقة إلى أخرى باستخدام إسفنجة أو فرشاة 
ُهلْبية ناعمة جًدا. تجنب الفرك، وال تستخدم فرشاة خشنة أو أي 

شيء آخر يسبِّب االحتكاك بالقماش.

الصابون. رواسب  بالكامل كلّيا إلزالة كل  القماش  اشطف  	•
أو  وناعمة  الزائدة باستخدام منشفة نظيفة  الرطوبة  أثر  امسح  	•

إسفنجة.

والتي تحتوي على ماء زائد من السطح، مع  الُمبللة  المناطق  امسح  	•
االنتقال من منطقة إلى أخرى.

والمسح حتى  الهواء الطلق. كرِّر عملية الشطف  دعها تجف في  	•
تزول جميع بقايا الصابون.

للتعامل مع البقع العنيدة، راجع جدول البقع الخاص بنا للتعرف على 
التعليمات الخاصة بإزالة بقع معينة. 

www.sunbrella.com/stainchart

مواد التنظيف المتخصصة

 Sunbrella لالستفسار عن خبرة شركة ما في التعامل مع أقمشة
ولمعرفة متطلبات التنظيف وإعادة المعالجة.

البقع والفطريات

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

إزالتها من األقمشة. إلزالة األوساخ أو العفن الفطري:

و ¼ كوب من  المبيض  ر محلواًل يتكون من 1 كوب من  حضِّ 	•
الصابون المعتدل لكل جالون من الماء الفاتر.

يتغلغل في األقمشة لمدة  بالمحلول ودعه  بالكامل  المنطقة  رش  	•
15 دقيقة.

أو  أو منشفة نظيفة  بالكامل باستخدام إسفنجة  ف السطح  نظِّ 	•
فرشاة ُهلْبية ناعمة جًدا.

الصابون. رواسب  اشطف كلّيا إلزالة كل  	•
الهواء الطلق. دعها تجف في  	•

في حالة تكون األوساخ/العفن الفطري العنيدة، يمكن زيادة كمية 
المبيض. 

يفضل تنظيف سطح األقمشة بالكامل لتفادي آثار الماء والبقع.

للمزيد من المعلومات حول تنظيف أنواع البقع الشائعة، راجع جدول 
www.sunbrella.com/stainchart .البقع الخاص بنا

الغسيل في الغسالة

يمكن غسل األغطية القابلة لإلزالة في الغسالة، ولكن يجب استشارة 
الشركة الُمصنعة لألثاث قبل إزالة األغطية ألّن تكوين الوسائد قد 

يختلف. قبل الشروع في الغسيل، اغلق جميع السحابات أوال. يكون 
الغسيل في الغسالة بماء بارد على دورة غسيل لألقمشة الحساسة 

وبالمقادير الطبيعية لمساحيق الغسيل المعتدلة. دع األقمشة تجف 
في الهواء الطلق. 

البقع التي تحتوي على زيت

ضع في الحال مادة ماصة مثل نشاء الذرة على البقعة التي تحتوي على 
زيت مباشرة. اتركها لمدة 10 دقائق وأزل البقايا الزائدة باستخدام أداة 
ذات حافة مستقيمة أو مسطرة. يساعد ذلك على إزالة البقعة ويمنع 

تغلغلها في األقمشة. ثم تابع عملية التنظيف.

تنظيف منطقة بعد أخرى

ف سطح القماش بالكامل، من  عند تنظيف قطع أقمشة التنجيد، نظِّ
منطقة ألخرى، بداًل من فرك القماش في حركة دائرية على موضع البقعة. 

قد يلزم استخدام هذه الطريقة، مع وسيلة تجفيف لتجنب آثار الماء 
والبقع.


