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Havehynder, Sunbrella®

Sunbrella® er fremstillet af 100% akrylfibre. Akrylfibrene er mættet med et UV-stabilt 
farvepigment, hvilket gør, at farven ikke falmer, selvom stoffet bliver udsat for solens nedbrydende 
stråler. Stoffet har fået en let overfladebehandling, hvorfor overfladen er smuds- og vandafvisende.
 
Almindelig rengøring og vedligeholdelse
Jævnlig rengøring og vedligeholdelse er vigtig for at bibeholde møbelstoffets udseende samt 
forlænge dets levetid. 
• Løst skidt og snavs fjernes med blød børste eller støvsuger. 
• Brug en mild sæbeopløsning til rengøring af stoffet.
• Rengør altid hele overfladen for at undgå skjolder. 
• Brug en svamp eller blød børste til rengøring med sæbevand.
• Lad sæbeopløsningen trænge ind i stoffet.
• Skyl efterfølgende med rent vand, så alle sæberester fjernes.
• Stoffet skal efterfølgende lufttørre helt inden ibrugtagning. 

Speciel rengøring - pletfjerning
Generelt for alle pletter glæder det, at jo hurtigere pletten fjernes, desto større er chancen for, 
at pletten forsvinder helt. 
• Spildte væsker suges op med en ren klud hurtigst muligt. Pletter, som ikke er fedtholdige, 
fjernes i første omgang ved skånsom dupning med en ren klud eller svamp opvredet i rent, varmt 
vand eller en mild sæbeopløsning. 
• Pletter fra tyktflydende eller faste stoffer skrabes mest muligt op før videre rengøring.
• Rengør pletten med en mild sæbeopløsning.
• Sæbeopløsningen arbejdes forsigtigt ind i pletten med en svamp eller blød børste. 
• Skyl efterfølgende med rent vand, så alle sæberester fjernes.
• Er stoffet meget vådt, kan overskydende vand opsuges med et rent håndklæde eller en svamp.
• Stoffet skal efterfølgende lufttørre helt inden ibrugtagning. 
• Gentag om nødvendigt. 

Genbehandling
Efter grundig rengøring kan Sunbrella® genbehandles med vandafvisende imprægnering 
til møbelstof. 

Særlige forbehold
I tilfælde af stærk tilsmudsning anbefales det at kontakte et professionelt møbelrenseri.

Damprengøring må ikke anvendes.  

MAINTENANCE GUIDE
HAVEHYNDER, SUNBRELLA® 

1/1


