Chăm sóc và làm sạch nệm ghế
Một trong những cách tốt nhất để giữ vải Sunbrella® sạch đẹp là chải sạch bụi bẩn trước khi bụi bẩn dính chặt vào vải, hãy lau sạch dung
dịch đổ ra hoặc làm sạch vải ngay khi dính bẩn. Bạn làm sạch vết bẩn càng nhanh thì càng dễ dàng loại bỏ chúng.

Trước hết hãy thử cách này... Nếu có dung dịch dính bẩn trên vải Sunbrella.
• Thấm khô (không chà) vết bẩn bằng một miếng vải sạch và khô. Đối với dung dịch gốc dầu, sử dụng chất có
khả năng thấm hút như bột ngô, sau đó cạo sạch bột ngô bằng dụng cụ có cạnh thẳng.
• Xịt dung dịch xà phòng làm sạch nhẹ (như Dawn hoặc Woolite) và nước lên vị trí vết bẩn.
• Xả vải thật kỹ để loại bỏ hết xà phòng thừa.
• Để khô tự nhiên.

Tái xử lý vải Sunbrella

Tiếp theo hãy thử cách này... Nếu trong lần đầu tiên bạn không thể loại bỏ hoàn toàn vết bẩn.

Vải Sunbrella được xử lý bằng lớp phủ
chống nước và chống bẩn độc quyền
được thiết kế để sử dụng trong nhiều
năm, nhưng có thể cần bổ sung sau khi
giặt kỹ. Glen Raven® khuyên dùng 303®
Fabric Guard™, hiện có tại Hoa Kỳ, và
Tex’Aktiv, hiện có trên toàn cầu.

Mặc dù có thể sử dụng vải Sunbrella cả ngoài trời và trong nhà, nhưng phương pháp làm sạch có khác nhau đôi
chút do cách chế tạo và sản xuất đồ nội thất. Chúng tôi khuyên bạn nên áp dụng hướng dẫn làm sạch phù hợp
với từng loại sản phẩm.

Xử lý vải:

Nệm ghế ngoài trời

• Sử dụng một trong các phương pháp
làm sạch để làm sạch vải Sunbrella.

Làm sạch vải có thể tháo rời

Vết nấm mốc

Giặt tay
Ngâm vải trong dung dịch chứa ¼ chén xà phòng nhẹ
cho mỗi gallon (3,8 lít) nước ấm. Sử dụng một miếng
bọt biển hoặc bàn chải lông thật mềm nhẹ nhàng chải
vết bẩn. Sau đó xả thật kỹ để loại bỏ hết xà phòng
thừa và để vải khô tự nhiên.

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 loại
bỏ nấm mốc:

Giặt máy
Có thể giặt máy một số vỏ nệm có thể tháo rời, tuy
nhiên cần tham khảo ý kiến của nhà sản xuất đồ nội
thất trước khi tháo rời vỏ nệm vì cấu trúc nệm có thể
khác nhau. Để giặt, trước tiên đóng tất cả các khóa
kéo. Giặt máy bằng nước lạnh với chế độ quay nhẹ
bằng lượng bột giặt nhẹ bình thường. Đối với nấm
mốc nghiêm trọng, cho thêm 1 chén thuốc tẩy. Để vải
khô tự nhiên.
Làm sạch vải không thể tháo rời
Ngâm vải trong Chuẩn bị một hỗn hợp làm sạch bao
gồm dung dịch chứa ¼ chén xà phòng nhẹ cho mỗi
gallon (3,8 lít) nước ấm. Dùng bàn chải lông mềm để
làm sạch, để dung dịch làm sạch thấm vào trong vải.
Xả thật kỹ để loại bỏ hết xà phòng thừa và để vải khô
tự nhiên.

• Chuẩn bị dung dịch chứa 1 chén thuốc tẩy và ¼
chén xà phòng nhẹ cho mỗi gallon nước.
• Xịt lên toàn bộ bề mặt vải và để dung dịch thấm
vào trong vải trong 15 phút.
• Làm sạch toàn bộ diện tích bề mặt bằng bọt biển,
khăn lau hoặc bàn chải lông thật mềm.
• Xả thật kỹ để loại bỏ hết xà phòng thừa.
• Để khô tự nhiên.

• Sử dụng chất tái xử lý ở nơi thoáng khí
theo hướng dẫn trên bao bì.

Các mẹo hữu ích
Tránh chà xát, dùng bàn chải lông cứng
và các phương pháp làm sạch mài mòn
khác.

Đối với nấm mốc nghiêm trọng, có thể tăng lượng
thuốc tẩy.

Chỉ nên để vải Sunbrella khô tự nhiên.

Tốt nhất là làm sạch toàn bộ diện tích bề mặt vải để
tránh quầng nước và vết bẩn.

Bảo vệ khu vực xung quanh vải Sunbrella
khi sử dụng thuốc tẩy hoặc các dung môi
hóa học khác vì thuốc tẩy hoặc dung môi
hóa học có thể làm mất màu những khu
vực vải không phải là vải Sunbrella. Luôn
luôn xả kỹ vải Sunbrella.

Để biết thông tin về cách làm sạch các vết bẩn phổ
biến khác, tham khảo Bảng hướng dẫn xử lý vết bẩn
của chúng tôi. www.sunbrella.com/stainchart

Nệm ghế trong nhà
• Dùng bình xịt để xịt một lớp sương xà phòng nhẹ
và nước.
• Để dung dịch thấm vào vết bẩn bằng cách chà nhẹ
toàn bộ diện tích bề mặt vải, di chuyển từ đường
may này sang đường may kia bằng bọt biển hoặc
bàn chải lông thật mềm. Tránh chà xát và không
dùng bàn chải lông cứng hoặc bất kỳ thứ gì có thể
mài mòn bề mặt.
• Xả toàn bộ vải thật kỹ để loại bỏ hết xà phòng thừa.
• Thấm hơi ẩm còn lại bằng khăn sạch, mềm hoặc bọt
biển.
• Thấm hoặc dùng máy hút bụi ướt để hút hết nước
còn lại trên diện tích bề mặt vải, di chuyển từ đường
may này sang đường may kia.
• Để khô tự nhiên. Tiếp tục xả và thấm cho tới khi loại
bỏ hết xà phòng thừa.

Giặt máy

Với các vết bẩn nghiêm trọng, tham khảo Bảng hướng
dẫn xử lý vết bẩn của chúng tôi để biết hướng dẫn cho
từng vết bẩn cụ thể.
www.sunbrella.com/stainchart

Khi làm sạch nệm, làm sạch toàn bộ bề mặt vải, từ
đường may này tới đường may kia, không chà xát vải
theo chuyển động tròn tại vết bẩn. Có thể cần áp dụng
phương pháp này, cùng với máy vắt, để tránh quầng
nước và vết bẩn.

Công ty làm sạch chuyên nghiệp

• Để vải Sunbrella khô tự nhiên hoàn
toàn.

Có thể giặt máy một số vỏ nệm có thể tháo rời, tuy
nhiên cần tham khảo ý kiến của nhà sản xuất đồ nội
thất trước khi tháo rời vỏ nệm vì cấu trúc nệm có thể
khác nhau. Để giặt, trước tiên đóng tất cả các khóa
kéo. Giặt máy bằng nước lạnh với chế độ quay nhẹ
bằng lượng bột giặt nhẹ bình thường. Để vải khô tự
nhiên.
Vết bẩn gốc dầu
Ngay lập tức sử dụng chất thấm hút như bột ngô rắc
trực tiếp lên vết bẩn gốc dầu. Để nguyên trong 10
phút rồi loại bỏ phần bột ngô thừa bằng dụng cụ có
cạnh thẳng hoặc thước kẻ. Cách này giúp loại bỏ vết
bẩn và ngăn vết bẩn bám vào vải. Sau đó tiếp tục quá
trình làm sạch.

Thuốc tẩy có thể gây hại tới môi trường
tự nhiên quanh bạn. Vui lòng tuân theo
các biện pháp phòng ngừa an toàn và
môi trường theo nhãn thuốc tẩy.
Nếu có vài nếp nhăn trên vải, sử dụng
bàn là ở chế độ là vải tổng hợp. Do nhiệt
độ bàn là có thể khác nhau, trước hết hãy
thử trên một khu vực nhỏ khó thấy trước
khi là toàn bộ miếng vải.
KHÔNG sử dụng bàn là hơi hoặc bàn là
cài đặt ở chế độ là hơi.

Làm sạch theo đường may

Nên tham khảo kinh nghiệm của một công ty đã từng
làm việc với các loại vải Sunbrella và kiến thức về yêu
cầu làm sạch và tái xử lý.
Sunbrella® là thương hiệu đã đăng ký của Glen Raven, Inc.

REV. 08-16

WWW.SUNBRELLA.COM

