Skötsel och rengöring av klädsel
Ett av de bästa sätten att hålla Sunbrella®-tyger i god kondition är att borsta av smuts innan den hinner tränga in i
tyget och torka upp eller rengöra spill så snart som möjligt. Ju snabbare du rengör spill och fläckar, desto lättare
är de att få bort.

Prova detta först... Vid nytt spill eller fläck på Sunbrella-tyget.
• Torka upp (utan att gnugga) flytande spill med en ren, torr trasa. För oljebaserade spill, använd en
absorbent, t.ex. potatismjöl och ta sedan bort det med en rak skrapa.
• Spreja på en mild rengöringslösning med rengöringsmedel och vatten.
• Skölj noga bort alla rester av rengöringsmedel ur tyget.
• Lufttorka.

Prova sedan... Om fläcken inte går bort helt vid första försöket.
Sunbrella-tyger kan användas både inomhus och utomhus, men metoden för rengöring bör anpassas
efter förhållandena inne och ute och efter typ och fabrikat av möbler. Vi rekommenderar att lämplig
rengöringsanvisning används i det aktuella fallet.

Rengöring av avtagbart tyg

Mögelfläckar

Handtvätt
Blötlägg tyget i en lösning med 1 dl milt
tvättmedel per 4 l ljummet vatten. Bearbeta
fläcken försiktigt med en svamp eller en
mycket mjuk borste. Skölj sedan noga ut alla
tvättmedelsrester och låt tyget lufttorka.

Sunbrella-tygerna motstår som regel mögeltillväxt
men mögel kan växa i smuts och andra
främmande ämnen som inte tas bort från tyget.
Borttagning av mögelfläckar:

Rengöring av ej avtagbart tyg
Förbered en lösning med 0,5 dl milt tvättmedel
per 4 l ljummet vatten. Rengör med en mycket
mjuk borste och låt rengöringslösningen sugas in i
tyget. Skölj noga ut alla tvättmedelsrester och låt
tyget lufttorka.

• Förbered en lösning med 2 dl blekmedel och
0,5 dl milt rengöringsmedel per 4 l vatten.
• Spreja hela ytan och låt lösningen sugas in i
tyget i 15 minuter.
• Rengör hela ytan med en svamp, ren handduk
eller en mycket mjuk borste.
• Skölj noga bort alla rester av rengöringsmedel.
• Lufttorka.
För svåra mögelfläckar kan mängden blekmedel
ökas.
Det är bäst att rengöra hela tygytan för att
undvika vattenringar och fläckar.

För svåra fläckar, se vår fläcktabell med anvisningar
om borttagning av specifika fläckar.
www.sunbrella.com/stainchart
Professionella rengöringsföretag

• Rengör Sunbrella-tyget enligt
rengöringsanvisningarna.
• Låt tyget lufttorka helt.
• Applicera behandlingen på
en väl ventilerad plats och följ
anvisningarna på förpackningen.

Goda råd
Undvik skrubbning, användning av
hård borste eller andra nötande
rengöringsmetoder.
Sunbrella-tyget ska endast
lufttorka.

Information om rengöring av andra vanliga
fläckar finns i vår fläcktabell. www.sunbrella.com/
stainchart

Skydda området omkring Sunbrellatyget vid användning av blekmedel
eller andra kemikalier som kan skada
färgen på andra tyger. Skölj alltid
Sunbrella-tyget noga.

Maskintvätt

Blekmedel kan ha skadliga effekter
på naturen. Följ alla anvisningar om
miljö och säkerhet på blekmedlets
förpackning.

Inomhusklädslar.
• Applicera en fin dusch av milt rengöringsmedel
och vatten med en sprayflaska.
• Arbeta in lösningen i fläcken genom lätt
bearbetning av hela tygytan med rörelser från
söm till söm med en svamp eller en mycket
mjuk borste. Undvik att skrubba och använd
inte en hård borste eller något som nöter
på tyget.
• Skölj noga hela tyget för att få bort alla
tvättmedelsrester.
• Torka av överskottsfukt med en ren, mjuk
handduk eller svamp.
• Torka av eller våtsug överskottsvatten från hela
tygets yta från söm till söm.
• Lufttorka. Upprepa sköljning och torkning tills
alla tvättmedelsrester har tagits bort.

Nya Sunbrella-tyger är behandlade
med en patenterad vatten- och
fläckavvisande behandling som
är utvecklad för att hålla i flera år,
men kan behöva bättras på efter
intensiv rengöring. Glen Raven®
rekommenderar 303® Fabric Guard™
som finns i USA, och Tex’Aktiv, som
finns i andra länder.
Applicering av behandlingen:

Utomhusklädslar

Maskintvätt
Vissa avtagbara klädslar kan tvättas i maskin,
men rådfråga möbeltillverkaren innan klädseln
tas av eftersom dynornas utformning kan vara
olika. Stäng alla blixtlås före tvätt. Maskintvätt
i kallt vatten med skonsamt program och
normal dosering av milt tvättmedel. Tillsätt 2 dl
blekmedel för mögelfläckar. Låt tyget lufttorka.

Behandling av Sunbrella-tyger

Vissa avtagbara klädslar kan tvättas i maskin,
men rådfråga möbeltillverkaren innan klädseln
tas av eftersom dynornas utformning kan vara
olika. Stäng alla blixtlås före tvätt. Maskintvätt i
kallt vatten med skonsamt program och normal
dosering av milt tvättmedel. Låt tyget lufttorka.
Oljebaserade fläckar
Applicera omedelbart ett absorberande medel,
exempelvis potatismjöl direkt på den oljebaserade
fläcken. Låt verka i tio minuter och ta bort
stärkelseöverskott med en rak skrapa eller linjal.
Det medverkar till borttagning av fläcken och
att den inte trycks in i tyget. Fortsätt sedan med
rengöringsproceduren.

Om tyget är skrynkligt, använd
strykjärn med svag värme (syntet).
Då strykjärns temperatur kan variera,
prova på en dold del av tyget innan
hela tyget stryks.
Använd INTE ångapparat eller
strykjärn med ånga.

Rengöring från söm till söm
Vid rengöring av stoppade dynor, rengör hela
ytområdet av tyget från söm till söm istället för
att gnugga med cirkelrörelser på fläcken. Denna
metod i kombination med våtsug kan krävas för
att undvika vattenringar och fläckar.

Fråga om ett företags erfarenhet av att arbeta
med Sunbrella-tyger och kunskap om krav på
rengöring och efterbehandling.
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