bescherming
of nieuwe glans nodig?

Hebben uw outdoorstoffen

O n d e r h o u d st ip s v o o r u w o u t d o o r st offen

Waarom uw doek goed
onderhouden?

E

lke maand een eenvoudige
reinigingsbeurt met een waterstraal
of met een zachte (kleer-) borstel is de
beste manier om uw Sunbrella® doek
in perfecte staat te houden en om de
noodzaak van intensief onderhoud zo
lang mogelijk uit te stellen. Met die
eenvoudige reiniging haalt u vuil weg
dat nog op de oppervlakte zit, vóór het
definitief binnendringt in de stof.

Schimmel:oorzakenenoplossingen?

Al sinds jaren helpen verschillende
factoren schimmels zich ontwikkelen
op mariene buitenzonwering:
• De toenemende luchtvervuiling.
• De beperkingen voor het gebruik van
bepaalde chemische producten voor
de behandeling van stoffen (milieunorm
voor schimmelwerende producten).

• Toename met meer dan 50% in de
laatste 5 jaar van doorschijnende
oppervlakken, wat goede ventilatie
beduidend bemoeilijkt (glas en plastic
sluiten – in tegenstelling tot gewoon
weefsel – hermetisch af).
Doordat het niet onderhevig is aan
bederf (synthetisch weefsel), gaat het
Sunbrella®doek de ontwikkeling van
schimmel tegen. Toch kan schimmel
gaan woekeren op het doek als dat
niet goed genoeg onderhouden
wordt. Voor schimmelvorming zijn
4 elementen absoluut noodzakelijk:
vocht, war mte, kiemcel len en
voedingselementen. Eén van die vier
elementen uitschakelen volstaat om
schimmelvorming te voorkomen.

schimmel op niet onderhouden stof

Hoe uw doek goed
onderhouden?

Enkele eenvoudige praktische tips:
Snelle basiswasbeurt

• Borstel het doek af om vuil weg te halen.
• Bevochtig het doek met de tuinslang.
• Los wat zeep op in water.
• Borstel met een soepele borstel.
• Laat zeepoplossing inwerken op het doek.
• Spoel overvloedig met schoon water tot de zeepoplossing helemaal weg is.
• Laat drogen in de open lucht.

Intensievere wasbeurt om schimmels te verwijderen

• Maak een oplossing van 1/10 bleekwater, 2/10 zeep, 7/10 water.
• Borstel met een soepele borstel.
• Laat de oplossing zo’n 15 minuten inwerken op het doek.
• Haal de oplossing weg met een spons of met een schone doek.
• Spoel overvloedig met schoon water.
• Laat drogen in de open lucht.
• Om uw doek waterdicht te maken is een aparte behandeling nodig.
Opgelet: zorg ervoor dat uw bleekwater niet in aanraking komt met
ander doek dan van Sunbrella®. Scherm andere stoffen af. Als u werkt
met bleekwater, vang dan uit respect voor het milieu het gebruikte water
op dat slecht kan zijn voor fauna en flora.

Which products are best
for maintaining your fabric?
O

TEX’AKTIV
recommended by

utdoor fabrics receive a carbon-fluoride waterproofing treatment during the
manufacturing process which makes them more resistant to moisture and various
types of dirt (dust, plant particles, oily deposits, etc.) and limits the development
of mould. Over time, the initial treatment can become less effective. That’s why
it’s important to clean and treat your outdoor fabric on a regular basis. Consistent
maintenance will keep your fabric in excellent condition and make it last much
longer! Depending on how dirty your fabric is, Tex’Aktiv can restore up to 80%
of its original beauty.

Fabric
cleaner
Deep-acting
Powerful stain-remover

TEX’AKTIV CLEAN

removes stains
and eliminates bad
odours on marine
fabrics(e.g.deck chairs,
cushions,and covers such
as biminis, sprayhoods
etc.).
The use of
TEX’AKTIV CLEAN
reduces fabrics’beading
effect. After each
cleaning, apply
TEX’AKTIV GUARD
to restore your fabric’s
waterproof properties
and protect it against
dirt and stains.

Fabric
water-proofing
Stain protection
Beading effect

TEX’AKTIV GUARD

protects fabric from dirt
and stains.
This product is perfect
for use on marine,
outdoor furniture and
solar protection fabrics.
It prevents grease and
water from penetrating
into the fabric.
Its colourless beading
effect preserves and
restores your outdoor
fabric’s original beauty!

Some smart tips
and practical advice...
Advice

• As consistently as possible, clean
your fabric on a monthly basis: spraying
with a hose or rubbing with a soft brush
(such as one used on clothing) will
eliminate most dirt. This will prevent
the need for premature deep cleaning
(generally recommended every 2 to 3
years depending on the environment).
• Before folding or putting away your
marine cover (biminis, sprayhood, etc.),
make sure it is completely dry and clean
to avoid the formation of mould while in
storage.
• Avoid cooking under your marine
cover (bimini, sprayhood, etc.) because
smoke, gas fumes and steam from
cooking contain micro-nutrients
that can promote the formation and
development of mould on the fabric.
• Make sure to always keep your
marine cover well ventilated,
insufficient ventilation for evacuating

accumulated interior moisture will
encourage the development of mould
(favourable threshold: over 65%
humidity). Above all, do not put a totally
air-tight PVC tarpaulin over your marine
cover or obstruct lateral ventilation
screens that maintain proper ventilation.
• Do not use solvents, detergents or
abrasives, or clean your Sunbrella®
fabric with a high pressure machine or a
washing machine.

Tips

• If your Sunbrella® fabric has a few
wrinkles, you can iron it, but only using
the synthetic/delicate fabric setting (do
not use any steam whatsoever).
• Did you know that you can use
Sunworker® fabric to create well 
ventilated areas, ideal for rear
enclosures and winter covers?
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Performance fabrics for:
• Solar protection
• Outdoor furnishing
• Indoor furnishing
• Marine furnishing
• Woven flooring
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