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Sunbrella anyagok tisztítása és karbantartása 

 

Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány gyakran felmerülő kérdést a Sunbrella anyagok tisztításával és 

karbantartásával kapcsolatban. Cégünk kiemelten ajánlja az alábbiakban bemutatott tisztítási és 

karbantartási módszerek pontos betartását a Sunbrella szövetek felhasználásával készült termékek 

tisztítása és karbantartása során. Néhány egyszerű lépést követve a Sunbrella szövetek felhasználásával 

készült termékek hosszú éveken keresztül megőrzik szépségüket és funkcionalitásukat.  

A Sunbrella szövetekről általánosságban 

A Sunbrella szövetek száz százalékban oldattal festett akril fonalakból készülnek. Ez azt jelenti, hogy a 

szövetet nem utólag színezik, hanem az akril fonalak gyártásakor kerül a még folyékony alapanyaghoz a 

festék, így a kész fonál, illetve az abból készült szövet színtartása és tartóssága kimagaslóan jobb, mint a 

hagyományosan festett kültéri szöveteké. Ez teszi a Sunbrella szöveteket egyszerűen kezelhetővé, 

strapabíróvá és élénk színűvé – még hosszú évek használata után is.  

Penész 

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. Nincs meghatározva, hogy milyen 

időközönként tisztítsa a Sunbrella szövet felhasználásával készült termékeket, mivel az anyag 

szennyeződése nagyban függ a használat gyakoriságától, az éghajlati tényezőktől és más változóktól. Száraz 

környezetben ritkábban szükséges a Sunbrella anyag tisztítása, mint nedves, magas páratartalmú, esetleg 

tenger vagy más természetes víz, illetve medence (klór) közelében elhelyezett termékek esetében.  

Általános tisztítás 

A lehető legjobb és legegyszerűbb módja a Sunbrella anyagok tisztántartásának és az alapos, mélyebb 

tisztítás szükségességének elkerülésének az, ha havonta egyszer gondosan lemossa a Sunbrella szöveteket 

tiszta vízzel, kerti locsolótömlője segítségével. Ez segít megakadályozni, hogy a szennyeződések 

beleivódjanak a szövetekbe, így szükségtelenné válik azok mélytisztítása. Normál használat és nem extrém 

éghajlat mellett 2-3 évente válik szükségessé az anyag mélytisztítása. 

Mélytisztítás, alapos tisztítás 

Amennyiben mélytisztítás válik szükségessé a Sunbrella szövetet megtisztíthatja a kültéri bútor vázán 

hagyva illetve amennyiben azt a termék mérete és szerkezete megengedi, el is távolíthatja és moshatja 

mosógépben is.  

A Sunbrella szövetek tisztítása során kérjük, mindig fordítson kiemelt figyelmet az alábbiakra: 

 Használjon természetes szappan tartalmú tisztítószert (pl.: mosogatószert), de ne használjon 

folteltávolítót.  

 A tisztításhoz használt víz hideg vagy langyos legyen, de semmiképpen se legyen melegebb 35 
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 A megtisztított szövetet hagyja levegőn megszáradni, ne alkalmazzon semmilyen magas hőt 

kibocsátó eszközt (pl.: hajszárító, szárítógép, stb.) 

Amennyiben a Sunbrella szövetet a bútor vázán tervezi megtisztítani, kérjük, kövesse az alábbi lépéseket: 

 Egy kefével távolítsa el a nagyobb felületi szennyeződéseket. 

 Kerti locsolótömlőjével alaposan, bő vízzel mossa le a szövetet. 

 Készítsen enyhén mosogatószeres vizet (ne használjon folttisztítót). 

 Egy puha sörtéjű kefe segítségével vigye fel az enyhén mosogatószeres elegyet rövid ideig hagyja 

hatni. 

 Ezek után bő vízzel, alaposan öblítse le. 

 Hagyja a levegőn megszáradni. 

Az esetleges penészfoltokhoz vagy más makacs szennyeződésekhez (pl.: rozsdás víz által okozott foltok) 

használjon nagy hígításban klór/mosogatószeres víz elegyét, melyet kizárólag a szennyeződés területére 

vigyen fel és használat után bő vízzel öblítsen le. 

Makacs szennyeződések esetén használja az alábbi tisztítóelegyet: 

 Keverjen össze fél csésze klóros fehérítőt egy negyed csésze mosogatószerrel és 5 liter vízzel.  

 Egy puha sörtéjű kefe segítségével vigye fel az elegyet és maximum 20 percig hagyja hatni. 

 Ezek után bő vízzel, alaposan öblítse le. 

 Hagyja a levegőn megszáradni. 

 Ismételje meg a fenti lépéseket, amennyiben szükséges. 

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

szövetekre, textíliákra, amikor a fenti klóros eleggyel dolgozik, mivel azok érzékenyen reagálhatnak, 

károsodhatnak, amennyiben véletlenül érintkeznek a klóros tisztítószerrel.  

 

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. A Sunbrella szöveteket minden alapos tisztítás után, de legalább ötévente 

kezelje a fenti termékkel. Bővebb információkért keresse fel hivatalos Sunbrella termék forgalmazóját, aki 

örömmel segít kiválasztani az Ön számára legmegfelelőbb Sunbrella ápolószert.  

A 303 High Tech 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. 
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 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.) 

 

Kárpit- és szövettisztító cégek által történő tisztítás 

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

tisztításával foglalkoznak. A munka megrendelése előtt mindenképpen bizonyosodjon meg arról, hogy a 

cég megfelelő tapasztalattal rendelkezik Sunbrella szövetek tisztításával és ápolásával kapcsolatban.  

 

Sunbrella szövet tisztítása a szennyeződés típusa szerint 

Az alábbiakban felsoroltuk a leggyakoribb szennyeződési típusokat és azok hatékony tisztítására vonatkozó 

utasításokat. 

 

Szennyeződés típusa Tisztítás 

Sör Folyékony mosogatószer, háztartási ecet 

Bogyós gyümölcsök Folyékony mosogatószer, 3-6% ammónia 
oldat 

Beszáradt vér Folyékony mosogatószer, 3-6% ammónia 
oldat 

Vaj Illékony oldószer (pl.: aceton) 

Grafitceruza, faszén Porszívózás után folyékony mosogatószer 

Ketchup és mustár Folyékony mosogatószer 

Rágógumi Illékony oldószer (pl.: aceton) 

Csokoládé Folyékony mosogatószer, 3-6% ammónia 
oldat 

Kávé Folyékony mosogatószer, háztartási ecet, 
illékony oldószer (pl.: aceton) 

Kóla Folyékony mosogatószer 

Zsírkréta Zsíroldó, festékoldó, illékony oldószer (pl.: 
aceton) 

Nyers tojás  Folyékony mosogatószer 

Szőlőlé Folyékony mosogatószer 

Gravy (barna mártás)  Folyékony mosogatószer 

Gépolaj, gépzsír Illékony oldószer (pl.: aceton) 

Tinta (golyóstoll, töltőtoll) Illékony oldószer (pl.: aceton), folyékony 
mosogatószer, festékoldó 

Rozsda Oxálsav, citromsav 

Rúzs Zsíroldó, festékoldó, illékony oldószer (pl.: 
aceton) 

Szempillaspirál Folyékony mosogatószer, festékoldó, 
illékony oldószer (pl.: aceton) 

Penész Fél csésze klóros fehérítő, egy negyed csésze 
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mosogatószer és 5 liter víz elegye 

Tej Folyékony mosogatószer 

Körömlakk Illékony oldószer (pl.: aceton) 

Olaj Illékony oldószer (pl.: aceton) 

Narancslé Folyékony mosogatószer 

Latex festék – még folyékony Folyékony mosogatószer 

Latex festék – beszáradt  Zsíroldó, festékoldó 

Olaj- vagy lakkfesték Zsíroldó, festékoldó 

Cipőpaszta – folyékony  Illékony oldószer (pl.: aceton) 

Cipőpaszta – wax/viaszos Helyezzen meleg törölközőt a foltra, Illékony 
oldószer (pl.: aceton) 

Fényvédő krém, napolaj „Pine power” termék, terpentinolaj 
eltávolító 

Tea Folyékony mosogatószer 

Paradicsomlé Folyékony mosogatószer 

Fagyanta, fanedv Terpentin, folyékony mosogatószer 

Vizelet Folyékony mosogatószer, háztartási ecet 

Hányás Folyékony mosogatószer, háztartási ecet 

Vízfesték Folyékony mosogatószer, háztartási ecet 

Viasz (gyertya) Helyezzen törölközőt a foltra és óvatosan 
vasalja meg a felületét, illékony oldószer (pl.: 
aceton) 

Bor Folyékony mosogatószer, háztartási ecet, 3-
6% ammónia oldat 

 


