Döşeme Bakımı ve Temizliği
Sunbrella® kumaşlarının ilk günkü gibi güzel gözükmesini sağlamanın en iyi yollarından biri de kiri kumaşa işlemeden önce fırçalayarak,
döküntüleri silmek veya leke oluşturduktan hemen sonra temizlemektir. Dökülenleri ve lekeleri ne kadar çabuk temizlerseniz o kadar
kolay çıkarlar.

Önce şunu deneyin... Sunbrella kumaşınızın üzerinde yeni döküntü veya leke söz konusu

olduğunda:

• Dökülen sıvıları temiz ve kuru bir beze emdirin (sürtmeyin). Yağ bazlı döküntüler için mısır nişastası gibi emici
bir madde dökün ve düz kenarlı bir nesneyle alın.
• Sabun (Dawn veya Woolite gibi) ve sudan oluşan hafif bir temizleme solüsyonu püskürtün.
• Kalan sabun artıklarını temizlemek için iyice durulayın.
• Havalandırarak kurutun.

Sonrasında şunu deneyin... İlk denemenizde leke tamamen çıkmazsa.
Sunbrella kumaşları gerek dış mekanda gerekse de iç mekanda kullanılabiliyor olsa da, mobilyanın fabrikasyonu
ve üretimi nedeniyle içerisi ve dışarısı için temizlik yöntemleri biraz farklılık gösterir. Uygulamanız için doğru temizleme talimatlarını kullanmanızı öneririz.

Dış Mekan Döşemeleri
Çıkarılabilir Kumaş Temizliği

Küf lekeleri

Elde Yıkama
Kumaşı yaklaşık 4 litre ılık suya 1/4 kap hafif sabun
denk gelecek şekilde solüsyona batırın. Lekeyi
çıkarmak için sünger veya çok yumuşak bir fırça
ile hafifçe çalkalayın. Ardından sabun kalıntılarını
çıkarmak için iyice duruladıktan sonra kumaşı
kurumaya bırakın.

Sunbrella kumaşları küf oluşumuna izin vermez ancak
küf, kumaştan temizlenmeyen kir veya diğer yabancı
maddeler üzerinde oluşabilir. Küfü çıkarmak için:

Makinede yıkama
Bazı çıkarılabilir kılıflar çamaşır makinesinde yıkanabilir
ancak yastık yapısı farklılık gösterebileceğinden,
kılıfı çıkarmadan önce mobilya üreticisine danışın.
Yıkamadan önce tüm fermuarları kapatın. Normal
miktarda hafif çamaşır deterjanı ile hassas programda
ve soğuk suda yıkayın. Yoğun küf varsa, 1 kap ağartıcı
ekleyin. Kumaşı kurumaya bırakın.
Çıkarılabilir Olmayan Kumaş Temizliği
Yaklaşık 4 litre ılık suya 1/4 kap hafif sabun denk
gelecek şekilde bir solüsyon hazırlayın. Yumuşak bir
fırça kullanarak temizleme solüsyonunun kumaşa
nüfuz etmesini sağlayın. Sabun kalıntılarını çıkarmak
için iyice duruladıktan sonra kumaşı kurumaya bırakın.

• Yaklaşık 4 litre suyun içinde 1 kap ağartıcı ve 1/4
kap hafif sabundan oluşan bir solüsyon hazırlayın.
• Tüm alana püskürterek uygulayın ve kumaşa nüfuz
etmesi için 15 dakika bekleyin.
• Tüm yüzey alanını sünger, temiz bir havlu veya çok
yumuşak bir fırça ile temizleyin.
• Kalan sabun artıklarını temizlemek için iyice
durulayın.
• Havalandırarak kurutun.
Yoğun küf oluşumu durumunda ağartıcı miktarı
artırılabilir.
Su halkaları ve izlerini önlemek için kumaşın tüm
yüzey alanını temizlemek en iyi sonucu verir.
Diğer yaygın lekelerin temizlenmesiyle ilgili bilgi için
Leke Tablomuza bakın. www.sunbrella.com/stainchart

İç Mekan Döşemeleri

Makinede Yıkama

• Püskürtme şişesi kullanarak hafif sabun ve suyu
hafifçe püskürtün.
• Sünger veya çok yumuşak bir fırça kullanarak, bir
dikiş yerinden diğerine giderek kumaşın tüm yüzey
alanını hafifçe silerek solüsyonun lekeye nüfuz
etmesini sağlayın. Sürtmeyin ve sert fırça veya
kumaşı aşındıracak herhangi bir şey kullanmayın.
• Kalan sabun artıklarını temizlemek için iyice
durulayın.
• Fazla nemi temiz, yumuşak bir havlu veya süngerle
alın.
• Dikişten dikişe giderek kumaşın tüm yüzeyinden
fazla suyu emdirin veya ıslak vakum yapın.
• Havalandırarak kurutun. Sabun kalıntılarının tamamı
çıkana kadar durulama ve emdirme işini tekrarlayın.

Bazı çıkarılabilir kılıflar çamaşır makinesinde yıkanabilir
ancak yastık yapısı farklılık gösterebileceğinden,
kılıfı çıkarmadan önce mobilya üreticisine danışın.
Yıkamadan önce tüm fermuarları kapatın. Normal
miktarda hafif çamaşır deterjanı ile hassas programda
ve soğuk suda yıkayın. Kumaşı kurumaya bırakın.

Yoğun lekelerde, belirli lekeleri çıkarma talimatları için
Leke Tablomuza başvurun.
www.sunbrella.com/stainchart

Yağ Bazlı Lekeler
Doğrudan yağ bazlı lekenin üzerine mısır nişastası
gibi emici bir madde uygulayın. 10 dakika boyunca
bekletip, düz kenarlı bir nesne veya cetvel ile fazlalığı
alın. Bu lekenin çıkmasına ve kumaşa geçmesini
önlemeye yardımcı olur. Ardından temizlik işlemine
geçin.

Sunbrella Kumaşlarının Tekrar
İşlemden Geçirilmesi
Sunbrella kumaşları etkisi yıllar süren
özel bir su ve leke önleyici katman ile
işlenmiştir, ancak kapsamlı bir temizliğin
ardından tekrar işlemden geçirilmesi
gerekebilir. Glen Raven® Amerika
Birleşik Devletleri'nde mevcut olan 303®
Fabric Guard™'ı ve uluslararası olarak
bulunabilen Tex’Aktiv'i önerir.
Bir tekrar bakım işlemi uygulama:
• Sunbrella kumaşı temizlik
yöntemlerinden birini kullanarak
temizleyin.
• Sunbrella'yı tamamen kurumaya
bırakın.
• Kutunun üstündeki talimatları
uygulayarak iyi havalandırılan bir
yerde tekrar bakım işlemi uygulayın.

Yardımcı İpuçları
Sürtme, sert fırça veya diğer aşındırıcı
temizlik yöntemlerinden kaçının.
Sunbrella sadece havalandırılarak
kurutulmalıdır.
Sunbrella dışındaki kumaşların rengine
zarar verebilecek ağartıcı veya başka
kimyasal solventler kullanırken Sunbrella
kumaşın etrafını koruyun. Sunbrella'yı
her zaman iyice durulayın.
Ağartıcının, etrafınızdaki doğal ortam
üzerinde zararlı etkileri olabilir. Lütfen
ağartıcı etiketi üzerindeki tüm güvenlik
ve çevre uyarılarına uyun.
Kumaşta kırışma oluşursa, sentetik
ayarlı ütüyle ütüleyin. Ütü sıcaklıkları
değişiklik gösterebileceğinden, tamamını
ütülemeden önce küçük ve fark
edilmeyecek bir alanda test edin.
Buhar makinesi veya buhar ayarlı ütü
KULLANMAYIN.

Dikiş Yerinden Dikiş Yerine Temizlik
Döşemeli parçaları temizlerken, lekeyi dairesel
hareketlerle ovmak yerine, dikiş yerinden dikiş yerine
kumaşın tüm alanını temizleyin. Su halkaları ve
izlerini önlemek için çıkarıcı ile birlikte bu yöntemi
kullanmanız gerekmektedir.

Profesyonel Temizlik Şirketleri
Şirketin Sunbrella kumaşlarıyla çalışma deneyimini ve
temizlik ve tekrar bakım işlem gereklilikleri bilgisini
sorun.
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