Pielęgnacja i czyszczenie tapicerki
Jednym z najlepszych sposobów na utrzymanie tkanin Sunbrella® w dobrym stanie jest wycieranie zabrudzeń, zanim osadzą się w tkaninie,
wycieranie rozlanych płynów oraz czyszczenie plam tuż po powstaniu. Im szybciej plamy i rozlane płyny zostaną wyczyszczone, tym łatwiejsze
będą do usunięcia.

Najpierw spróbuj... W przypadku nowej plamy lub rozlania płynu na tkaninie Sunbrella.
• Zbierz (bez wycierania) rozlany płyn czystą, suchą szmatką. W przypadku plam z oleju należy zastosować substancję
absorbującą taką jak skrobia kukurydziana, a następnie zebrać ją narzędziem o prostej krawędzi.
• Rozpyl roztwór łagodnego środku czyszczącego (np. Dawn lub Woolite) z wodą.
• Dokładnie wypłucz tkaninę w celu usunięcia wszelkich pozostałości środka czyszczącego.
• Wysusz na powietrzu.

Następnie spróbuj... Jeżeli nie uda Ci się całkowicie usunąć plamy przy pierwszej próbie.
Choć tkaniny Sunbrella mogą być używane zarówno wewnątrz budynków jak i na zewnątrz, należy w obu przypadkach
stosować różne sposoby czyszczenia ze względu na odmienne metody produkcji mebli. Zalecamy postępować zgodnie
z odpowiednimi instrukcjami czyszczenia dla danego zastosowania.

Czyszczenie zdejmowanych tkanin

Plamy z pleśni

Pranie ręczne
Namocz tkaninę w roztworze 1/4 szklanki łagodnego
środka piorącego na galon letniej wody (ok. 4 l). Użyj gąbki
lub szczotki z miękkim włosiem, aby delikatnie poruszyć
zabrudzenie. Następnie dokładnie wypłucz wszelkie
pozostałości roztworu piorącego oraz pozostaw do
wyschnięcia.

Tkaniny Sunbrella nie sprzyjają wzrostowi pleśni,
lecz może ona powstać na zabrudzeniach lub innych
substancjach obcych, jeżeli nie zostaną usunięte z tkaniny.
Usuwanie pleśni:

W przypadku niezdejmowanych tkanin
Przygotuj roztwór 1/4 szklanki łagodnego środka piorącego
na galon letniej wody (ok. 4 l). Wyczyść, używając szczotki
z miękkim włosiem, pozwalając, aby roztwór czyszczący
wsiąkł w tkaninę. Dokładnie wypłucz wszelkie pozostałości
roztworu piorącego oraz pozostaw do wyschnięcia.

• Przygotuj roztwór z 1 szklanki wybielacza i 1/4 szklanki
łagodnego środka piorącego na galon wody (ok. 4 l).
• Spryskaj cały obszar i odczekaj 15 minut, aż roztwór
wsiąknie w tkaninę.
• Wyczyść całą powierzchnię gąbką, czystym ręcznikiem
lub szczotką z bardzo miękkim włosiem.
• Dokładnie wypłucz, aby usunąć wszelkie pozostałości
roztworu piorącego.
• Wysusz na powietrzu.
W przypadku szczególnie uporczywej pleśni można
zwiększyć ilość wybielacza.
Najlepiej jest wyczyścić całą powierzchnię tkaniny, aby
uniknąć powstawania pierścieni wodnych oraz plam.
Więcej informacji na temat usuwania najczęstszych
plam można znaleźć w tabeli zabrudzeń.
www.sunbrella.com/stainchart

Tapicerka wewnętrzna

Pranie w pralce

• Nałóż lekką mgiełkę łagodnego środka piorącego,
używając butelki ze zraszaczem.
• Zastosuj roztwór na plamie, delikatnie pocierając całą
powierzchnię tkaniny gąbką lub szczotką z bardzo
miękkim włosiem, przechodząc od szwu do szwu. Unikaj
szorowania i nie używaj szczotek z twardym włosiem ani
czegokolwiek, co mogłoby przetrzeć tkaninę.
• Dokładnie wypłucz całą tkaninę w celu usunięcia
wszelkich pozostałości środka czyszczącego.
• Zbierz nadmiar wilgoci czystym, miękkim ręcznikiem lub
gąbką.
• Zbierz lub usuń odkurzaczem na mokro nadmiar wody
z całej powierzchni tkaniny, przechodząc od szwu do
szwu.
• Wysusz na powietrzu. Powtórz płukanie i zbieranie aż do
całkowitego usunięcia pozostałości środka czyszczącego.

Niektóre zdejmowane pokrowce mogą być prane w pralce,
jednak należy skonsultować się z producentem mebli przed
ich zdjęciem ze względu na różnice konstrukcyjne. Przed
wypraniem należy zamknąć wszystkie zamki błyskawiczne.
Wyprać w zimnej wodzie, używając programu dla rzeczy
delikatnych z normalną ilością łagodnego środka piorącego.
Odstaw tkaninę do wyschnięcia.

Informacje dotyczące usuwania uporczywych plam
określonego typu zostały podane w tabeli zabrudzeń.
www.sunbrella.com/stainchart

Tkaniny Sunbrella są poddawane
obróbce z użyciem specjalnych powłok
wodoodpornych i plamoodpornych,
których okres trwałości wynosi kilka lat, lecz
mogą wymagać ponownego nałożenia po
dokładnym czyszczeniu. Firma Glen Raven®
zaleca stosowanie produktu 303® Fabric
Guard™ dostępnego w USA oraz Tex’Aktiv,
dostępnego międzynarodowo.
Odnawianie powłoki:

Tapicerka zewnętrzna

Pranie w pralce
Niektóre zdejmowane pokrowce mogą być prane w pralce,
jednak należy skonsultować się z producentem mebli przed
ich zdjęciem ze względu na różnice konstrukcyjne. Przed
wypraniem należy zamknąć wszystkie zamki błyskawiczne.
Wyprać w zimnej wodzie, używając programu dla
rzeczy delikatnych z normalną ilością łagodnego środka
piorącego. W przypadku uporczywej pleśni dodaj
1 szklankę wybielacza. Odstaw tkaninę do wyschnięcia.

Odnawianie powłoki tkanin Sunbrella

Plamy olejowe
Należy natychmiast zastosować substancję absorbującą
taką jak skrobia kukurydziana bezpośrednio na plamie
z oleju. Odczekać 10 minut i usunąć nadmiar narzędziem
o prostej krawędzi bądź linijką. Dzięki temu można usunąć
plamę bez wciskania jej w tkaninę. Następnie kontynuuj
proces czyszczenia.
Czyszczenie od szwu do szwu

• Wyczyść tkaninę Sunbrella, stosując
jedną z metod czyszczenia.
• Odczekaj, aż całkowicie wyschnie na
powietrzu.
• Nałóż nową powłokę w dobrze
wentylowanym miejscu, stosując się do
instrukcji podanych na pojemniku.

Przydatne porady
Unikaj szorowania, szczotek z twardym
włosiem oraz innych ściernych metod
czyszczenia.
Tkaniny Sunbrella powinny być wyłącznie
suszone na powietrzu.
Podczas stosowania roztworu wybielacza
innych rozpuszczalników chemicznych
należy chronić obszar dookoła tkaniny
Sunbrella z powodu ryzyka odbarwienia
tkanin innych niż Sunbrella. Należy zawsze
dokładnie wypłukać tkaniny Sunbrella.
Wybielacze mogą mieć negatywny
wpływ na środowisko. Postępuj zgodnie
ze wszystkimi środkami bezpieczeństwa
i ochrony środowiska, zgodnie z etykietą
wybielacza.
W przypadku pomarszczenia tkaniny należy
wyprasować żelazkiem na ustawieniu
dla tkanin syntetycznych. Temperatury
żelazek mogą być różne, dlatego przed
wyprasowaniem całości należy najpierw
wypróbować na mało widocznym obszarze.
NIE używaj pary ani żelazka z ustawieniem
parowym.

W przypadku czyszczenia artykułów tapicerowanych należy
wyczyścić całą powierzchnię tkaniny od szwu do szwu
zamiast pocierać tkaninę ruchami okrężnymi na plamie. Ta
metoda, wraz z ekstraktorem, może być wymagana w celu
uniknięcia powstawania pierścieni wodnych oraz plam.

Profesjonalne czyszczenie
Należy zapytać o doświadczenie w pracy z tkaninami
Sunbrella oraz wiedzę dotyczącą wymogów w zakresie
czyszczenia i odnawiania powłok.

Sunbrella® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Glen Raven, Inc.
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