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Sunbrella szövet és napernyő ponyva tisztítása és karbantartása 

 

A Sunbrella szövetek szépségének hosszú távú és egyszerű megőrzése érdekében a lehető leghamarabb 

távolítson el minden darabos szennyeződést egy kefével, illetve minden kiömlő folyadékot itasson fel – így 

elkerülheti, hogy a szennyeződések beleivódjanak vagy beleszáradjanak a szövetbe. A friss szennyeződések 

és foltok rendkívül gyorsan eltávolíthatóak, míg a beszáradt foltok eltávolítása időigényesebb és nagyobb 

odafigyelést igényel. Felhívjuk figyelmét, hogy minél hamarabb eltávolítja a szennyeződést, az annál 

gyorsabb és egyszerűbb. 

ELŐSZÖR EZT PRÓBÁLJA KI – a Sunbrella szövetre frissen kiömlött folyadék vagy újonnan rákerült 

szennyeződés esetén. 

 Itassa fel (ne súrolja) a folyékony szennyeződéseket egy tiszta, száraz, puha törlőruhával. Olajos 

szennyeződésekhez használjon abszorbens anyagot a szennyeződés felitatásához (pl.: 

kukoricakeményítő), majd egy vonalzó vagy más tiszta, egyenes felülettel rendelkező tárgy 

segítségével távolítsa el a felületről a szennyeződést és a felszívó anyagot is. 

 Oszlasson el enyhén szappanos vizet a felületen. Használjon kímélő mosásához ajánlott gélt vagy 

mosogatószert.  

 Öblítse le bő vízzel a felületet és távolítson el minden szappanmaradványt.  

 Hagyja friss levegőn megszáradni az anyagot. 

EZUTÁN PRÓBÁLJA KI EZT – amennyiben az előbbi lépéseket végrehajtotta, de a szennyeződés még nem 

jött ki teljesen a Sunbrella anyagból.  

Habár a Sunbrella szövetek kültéren és beltéren egyaránt használhatóak, tisztításuk során különbséget 

teszünk a kültéren és a beltéren használt anyagok kezelése között. Azt javasoljuk, hogy mindig az Ön 

bútora számára megfelelő tisztítási metódust alkalmazza. 

 

Kültéri Sunbrella szövetek tisztítása 

A bútor vagy napernyő keretéről vagy vázáról eltávolítható szövetek tisztítása 

Kézi mosás 

Áztassa a Sunbrella szövetet negyed csésze mosogatószer vagy kímélő mosógél és 5 liter langyos víz 

elegyébe. Használjon egy tiszta szivacsot vagy kifejezetten lágy sörtéjű kefét a szövet felületének kímélő 

megtisztításához. Ezek után bő vízzel alaposan öblítse át az anyagot, amíg teljes mértékben el nem 

távolított minden szappan- és mosószermaradványt. Végül friss levegőn hagyja megszáradni a szövetet. 
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Gépi mosás 

Bizonyos termékek esetén a bútorok és napernyők Sunbrella szövetei eltávolítás után mosógépben is 

moshatóak. A szövetek eltávolítása és mosása előtt minden esetben kérje ki a bútor vagy napernyő 

gyártójának véleményét, mivel a termékek váza és a felhasznált szövetek termékenként eltérőek lehetnek. 

Mosás előtt húzzon össze minden cipzárt, csak ez után helyezze a Sunbrella szövetet a mosógépbe. 

Válasszon hideg vizes, kímélő programot, normál mennyiségű, kímélő mosószert használjon a mosáshoz. 

Makacs penészfoltok esetében adjon 1 csésze fehérítőt a mosáshoz. Végül friss levegőn szárítsa a szövetet. 

A bútor vagy napernyő keretéről vagy vázáról nem eltávolítható szövetek tisztítása 

Készítsen enyhén mosószeres elegyet negyed csésze kímélő mosógél és 5 liter langyos víz felhasználásával. 

Egy puha sörtéjű kefével vigye fel az elegyet a szövetre és rövid ideig hagyja hatni és beszívódni az elegyet. 

Ezek után bő vízzel alaposan öblítse át az anyagot, amíg teljes mértékben el nem távolított minden 

szappan- és mosószermaradványt. Végül friss levegőn hagyja megszáradni a szövetet. 

Penészfoltok eltávolítása 

A Sunbrella szöveteket úgy terveztük, hogy könnyedén ellenálljanak a penésznek. Mindemellett 

előfordulhat, hogy a szövet felületén található szennyeződések a penészgombák jó táptalajául szolgálnak, 

emiatt kiemelten fontos a Sunbrella szövetek rendszeres tisztítása.  

A penészfoltok eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:  

 Keverjen össze fél csésze klóros fehérítőt negyed csésze mosogatószerrel vagy kímélő mosógéllel és 

5 liter vízzel.  

 Egy puha sörtéjű kefe segítségével vigye fel az elegyet vagy spriccelje át vele a teljes felületet és 

hagyja hatni az elegyet 15 percig. 

 Egy puha sörtéjű kefével, tiszta törölközővel vagy szivaccsal tisztítsa meg a teljes felületet.  

 Ezek után bő vízzel alaposan öblítse át az anyagot, amíg teljes mértékben el nem távolított minden 

szappan- és mosószermaradványt.  

 Végül friss levegőn hagyja megszáradni a szövetet. 

Különösen makacs penészfoltok esetén enyhén növelje a fehérítő mennyiségét. Az optimális eredmény 

elérése érdekében mindig érdemes az egész felületet megtisztítani, így elkerülheti a különböző árnyalatú 

felületek és a megszáradt víz által okozott vonalak kialakulását. 

További gyakran előforduló foltok és szennyeződések eltávolítására vonatkozó információkat a 

www.sunbrella.com/stainchart oldalon találja.  

  

http://www.sunbrella.com/stainchart
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Beltéri Sunbrella szövetek tisztítása 

 Egy pumpás flakon segítségével spricceljen enyhén szappanos (mosogatószer vagy kímélő mosógél 

és víz elegye) keveréket a szövet felületére.  

 Egy puha sörtéjű kefe vagy egy szivacs használatával gyengéden simítsa át a felületet varrástól 

varrásig a szennyeződések fellazításához. Ne dörzsölje az anyagot és ne használjon durva sörtéjű 

kefét vagy bármilyen más eszközt, mellyel felsértheti, koptathatja, elvékonyíthatja a szövetet. 

 Ezek után bő vízzel alaposan öblítse át az anyagot, amíg teljes mértékben el nem távolított minden 

szappan- és mosószermaradványt.  

 Itassa fel a felesleges vizet egy puha, száraz törölközővel vagy szivaccsal. 

 Varrástól varrásig haladva itassa fel vagy vizes porszívó használatával szívja ki a felesleges vizet a 

szövet teljes felületéből. 

 Végül friss levegőn hagyja megszáradni a szövetet. Addig ismételje az öblítés-felitatás lépéseket, 

amíg a szappanmaradványokat teljes mértékben el nem távolította a szövetből. 

További gyakran előforduló foltok és makacs, esetlegesen beszáradt szennyeződések eltávolítására 

vonatkozó információkat a www.sunbrella.com/stainchart oldalon találja.  

Kárpit- és szövettisztító cégek által történő tisztítás 

Természetesen alkalmazhat professzionális cégeket is, akik napernyők, kültéri és beltéri bútorok 

szöveteinek tisztításával foglalkoznak. A munka megrendelése előtt mindenképpen bizonyosodjon meg 

arról, hogy a cég megfelelő tapasztalattal rendelkezik Sunbrella szövetek tisztításával és ápolásával 

kapcsolatban. 

Gépi mosás 

Bizonyos termékek esetén a bútorok vagy napernyők Sunbrella szövetei eltávolítás után mosógépben is 

moshatóak. A szövetek eltávolítása és mosása előtt minden esetben kérje ki a bútor vagy napernyő 

gyártójának véleményét, mivel a termékek váza és a felhasznált szövetek termékenként eltérőek lehetnek. 

Mosás előtt húzzon össze minden cipzárt, csak ez után helyezze a Sunbrella szövetet a mosógépbe. 

Válasszon hideg vizes, kímélő programot, normál mennyiségű, kímélő mosószert használjon a mosáshoz. 

Végül friss levegőn szárítsa a szövetet. 

Olajos-zsíros szennyeződések 

Azonnal alkalmazzon abszorbens anyagot az olajos szennyeződés felitatásához (pl.: kukoricakeményítő). 

Szórja az anyagot közvetlenül a foltra, majd hagyja hatni körülbelül 10 percen keresztül, így az magába 

szívja a zsiradékot, ezek után egy vonalzó vagy más egyenes, tiszta felülettel rendelkező tárgy segítségével 

távolítsa el a felületről a szennyeződést és a felszívó anyagot is. Így elkerülheti, hogy a zsíros-olajos 

szennyeződés a szövet mélyebb rétregeibe kerüljön és megkönnyíti a szennyeződés maradéktalan 

eltávolítását. Ezek után folytassa a szövet megtisztítását a megszokott módon. 

  

http://www.sunbrella.com/stainchart
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Tisztítás varrástól varrásig 

Amennyiben Sunbrella anyaggal kárpitozott bútorának vagy napernyőjének szövetét tisztítja mindig 

varrástól varrásig, egyenes mozdulattal tisztítsa a felületet. Ne tisztítsa a szennyezett felületet körkörös, 

súroló mozdulatokkal. Ezzel a módszerrel (tisztítás varrásról varrásig) illetve a felesleges víz felitatásával 

megakadályozhatja, hogy foltok vagy a víz száradásából eredő vonalak maradjanak a szövet felületén 

tisztítás és száradás után. 

 

A Sunbrella szövet mélytisztítás utáni kezelése 

A Sunbrella szövet gyártásának utolsó mozzanataként a szövet teljes felületét fluorkarbon bevonattal látják 

el, mely fokozza a szövet vízhatlanságát. Ez a bevonat hosszú éveken keresztül megfelelő védelmet nyújt a 

szövetnek, de minden mélytisztítás után meg kell újítani ezt a bevonatot. Teszt eredményeink alapján a 

legjobb és leghatékonyabb Sunbrella szövet ápoló és fluorkarbon bevonat megújító termék a 303 High Tech 

Fabric Guard termék. További információkért keresse fel a www.303products.com weboldalt.  

A 303 Fabric Guard termék alkalmazása: 

 Tisztítsa meg a Sunbrella szövetet a szövet típusának megfelelően. 

 Hagyja, hogy a szövet teljesen megszáradjon. 

 Alkalmazza a 303 Fabric Guard terméket egy jól szellőző helyiségben a csomagoláson található 

használati útmutató szerint. 

 Vigye fel a terméket vékony, egyenletes rétegben és hagyja, hogy a szövet teljesen megszáradjon. 

 Vigyen fel egy második, vékony, egyenletes réteget és hagyja ezt is teljesen megszáradni. (Két 

vékony réteg 303 Fabric Guard felvitele által a Sunbrella szövet hatékonyabban áll ellen a víznek és 

egyéb káros behatásoknak, mintha egy vastag rétegben alkalmazná a terméket.) 

Tippek és ötletek: 

 Ne dörzsölje, súrolja a Sunbrella szövet felületét durva sörtéjű kefével, más eszközzel vagy súroló 

hatású vegyszerrel. 

 A Sunbrella szövetet kizárólag levegőn szárítsa. Ne használjon hajszárítót, szárítógépet vagy 

bármilyen más eszközt a szövet száradásának felgyorsítására. 

 Fordítson különleges figyelmet a Sunbrella szövettel borított termék körül található NEM Sunbrella 

szövetekre, textíliákra, amikor fehérítővel vagy más vegyszerrel dolgozik, mivel azok érzékenyen 

reagálhatnak, kifakulhatnak, károsodhatnak, amennyiben véletlenül érintkeznek a vegyszerekkel.  

 A fehérítő kifejezetten káros a környezetre. Kérjük, mindig kiemelt odafigyeléssel alkalmazza és 

pontosan tartson be minden, a termék csomagolásán található, annak használatára vonatkozó 

biztonsági utasítást.  

 Amennyiben gyűrődés vagy ránc alakul ki a Sunbrella szöveten, használja a vasaló legalacsonyabb 

teljesítményét (szintetikus anyagokhoz való hőmérsékletet). Mivel ez a hőmérséklet vasalónként 

változó lehet, először próbálja ki a szövet egy nem látható, kis felületén a vasalást, mielőtt a teljes 

felületet elkezdené vasalni. 

 NE használjon gőzölőt vagy a vasaló gőzölő programját! 

http://www.303products.com/

