
Trädgårdsdynor, Sunbrella®

Sunbrella®-produkter tillverkas av 100 % akrylfibrer. Akrylfibrerna är indränkta med ett UV-stabilt 
färgpigment. Det innebär att färgen inte bleknar även om tyget utsätts för solens skadliga strålar. 
Tyget har fått en lätt ytbehandling som gör ytan smuts- och vattenavvisande.

Normal rengöring och normalt underhåll
Det är viktigt att regelbundet rengöra och underhålla produkterna för att bevara tygets utseende 
och förlänga dess livslängd.
• Avlägsna lös smuts med en mjuk borste eller dammsugare.
• Använd en mild tvållösning för att rengöra tyget.
• Rengör hela ytan varje gång för att undvika fläckar.
• Använd en svamp eller en mjuk borste med tvålvatten för rengöring.
• Låt tyget suga upp tvållösningen.
• Skölj sedan med rent vatten för att avlägsna alla tvålrester.
• Tyget måste sedan lufttorkas helt före användning.

Specialrengöring – fläckborttagning
För alla fläckar gäller generellt att ju snabbare fläcken tas bort, desto större chans är det att den 
försvinner helt.
• Sug upp utspilld vätska med en ren trasa så snabbt som möjligt. Fläckar som inte är feta ska

först avlägsnas genom att du försiktigt baddar en ren trasa eller svamp indränkt i rent, varmt
vatten eller en mild tvållösning.

• Fläckar från tjocka vätskor eller fasta ämnen ska skrapas bort så mycket som möjligt innan
ytterligare rengöring.

• Rengör fläcken med en mild tvållösning.
• Jobba försiktigt in tvållösningen i fläcken med en svamp eller en mjuk borste.
• Skölj sedan med rent vatten för att avlägsna alla tvålrester.
• Överskottsvatten kan sugas upp med en ren handduk eller en svamp om tyget är väldigt blött.
• Tyget måste sedan lufttorkas helt före användning.
• Upprepa vid behov.

Behandling
Efter grundlig rengöring kan Sunbrella® behandlas igen med en vattenavvisande impregnering 
som passar för möbeltyg.

Tänk på detta
Om tyget är kraftigt nedsmutsat bör du anlita en kemtvätt som rengör möbler. 

Ångrengöring får inte användas.
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