Underhållstips för utomhustyger

Vill du skydda och
återfå lystern i
dina utomhustyger?

Varför ska tyget
underhållas?

Ett av de bästa sätten att hålla
Sunbrella ®-tygerna i gott skick och
minimera behovet av djuprengöring,
är en enkel månatlig rengöring med
vatten eller en mjuk borste (typ
klädborste). Det tar bort de ytliga
smutsfläckarna innan de sjunker
djupare in i tyget.

Mögelfläckar:
orsaker och lösningar
Under senare år har flera faktorer ökat
förekomsten av mögel på utomhus
solskydd för marint bruk:
• Ökade luftföroreningar i atmosfären.
• Ökade restriktioner avseende kemisk
behandling av tyger (antisvampmedel
vs. miljönormer).

• Ökning av glasade ytor med mer än
50% under de senaste fem åren, vilket
medfört avsevärt sämre ventilation
(glaskristallen är helt lufttät, i motsats
till tyger).
Sunbrella®-tyget är rötsäkert (pga sin
syntetiska fiber) och bidrar därmed
inte till mögelbildning; däremot kan
mögel bildas om tyget inte underhålls
tillräckligt. Det krävs fyra samtidiga
element för att mögel ska uppstå
och spridas: fukt, värme, sporer och
näringsämnen. Det räcker dock att
eliminera ett av dessa fyra element
för att förhindra mögelbildning.

Hur ska tyget

underhållas?
Några praktiska och enkla tips:
Enkel och snabb rengöring

• Borsta av tyget för att ta bort smuts.
• Fukta tyget genom att spraya med kallt vatten.
• Lös upp lite tvål i vatten.
• Skura tyget lätt med tvållösningen och en mjuk borste.
• Låt tvållösningen verka på tyget.
• Skölj ordentligt med rent vatten tills tvållösningen är helt borta.
• Låt tyget lufttorka.

Kraftigare rengöring för att ta bort mögelfläckar
• Förbered en lösning med 1 del blekmedel, 2 delar tvål samt 7 delar vatten.
• Skrubba tyget med en mjuk borste.
• Låt lösningen verka i 15 minuter.
• Torka av lösningen med en tvättsvamp eller en ren trasa.
• Skölj ordentligt med rent vatten.
• Låt tyget lufttorka.
• En ytbehandling är sedan nödvändig för att tyget ska bli vattentätt igen.
Inga andra tyger än Sunbrella® tål att rengöras med blekmedel. Tänk på att
skydda dessa. Visa hänsyn till miljön när du använder blekmedel - återvinn
det använda vattnet vilket annars kan vara skadligt för djur och natur.

Vilka medel
ska jag använda?
U

TEX’AKTIV
rekommenderas av

tomhustygerna görs vattentäta under tillverkningen genom en fluorkolvätebehandling. Det gör dem mer resistenta mot vatten och olika typer av smuts
(damm, växtpartiklar, oljor mm), och förhindrar mögeltillväxt. Under tiden
kan fabriksbehandlingen förlora sin verkan. Därför behöver utomhustygerna
regelbundet tvättas och behandlas. Underhållet bevarar dina tyger i utmärkt skick
och förlänger avsevärt deras livslängd! Beroende på hur smutsigt det är, kan
Tex’Aktiv återskapa upp till 80% av tygets ursprungliga skick.

Tygrengöring
Djupverkande
Effektiv fläckborttagning

TEX’AKTIV CLEAN

tar bort fläckar och dålig
lukt på solstolar, kuddar
och marina solskydd
(markiser, biminis mm)

Användning av
TEX’AKTIV CLEAN
minskar tygets
vattenavstötande
egenskaper. Det är
därför nödvändigt att
efter varje rengöring
applicera TEX’AKTIV
GUARD för att
åter göra tygerna
vattenavstötande
och skydda dem mot
smutsfläckar.

Tygimpregnering
Skyddar mot fläckar
Vattenavstötande

TEX’AKTIV GUARD

skyddar tygerna
från fläckar och
nedsmutsning.
Perfekt för marina tyger,
kuddar och solskydd.
Hindrar vatten och
smuts från att tränga
in i tyget. En färglös och
vattenavstötandelösning
som återger lystern i
dina utomhustyger!

Några råd och

praktiska tips...
Råd
• Rengör om möjligt dina tyger en
gång i månaden: en regelbunden lätt
rengöring med kallt vatten (sprayflaska)
och/eller en mjuk borste (typ
klädborste) tar bort smutsfläckarna. Då
slipper du också djuprengöra tyget lika
ofta (djuprengöring rekommenderas
vartannat eller vart tredje år beroende
på miljöförhållandena).
• Innan du viker eller lägger undan ditt
skydd (båtkapell, bimini top... ), är det
viktigt att det är torrt och rent för att
förhindra mögeltillväxt.
• Undvik att laga mat under
skyddet (båtkapell, bimini top... )
då rök, ångor och matos innehåller
näringsorganismer som kan ge upphov
till mögelfläckar på tyget.
• Se till att skyddet alltid är väl
ventilerat; dålig ventilation för att ta
bort ackumulerad fukt ger grogrund för

mögelfläckar (vid > 65% luftfuktighet).
Se även till att inte sidoventilerna
blockeras och täck aldrig skyddet med
en tät PVC-presenning.
• Använd inte lösningsmedel,
tvättmedel, slipmedel, högtryckstvätt
eller tvättmaskin för att rengöra ditt
Sunbrella®-tyg.

Praktiska tips
• Om du fått veck eller rynkor på ditt
Sunbrella®-tyg kan du använda ett
strykjärn, i läge «syntetiskt» / ömtåligt
tyg och utan att använda ånga.
• Visste du att tyget Sunworker®
med sin goda ventilation är idealiskt
för exempelvis sittbrunnskapell och
vinteröverdrag?
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Performance fabrics for:
• Solar protection
• Outdoor furnishing
• Indoor furnishing
• Marine furnishing
• Woven flooring

