
ONDERHOUD & BESCHERMING
van uw zonweringdoek

TEX’ AKTIV GUARD
IMPREGNEERMIDDEL VOOR TEXTIEL

Beschermt de stof tegen vuil en vlekken.
Voorkomt dat water en vet binnendringen. 

AANBEVOLEN DOOR DICKSON
voor ligstoelen, kussens en zonweringdoek: 
stores, parasols, zonneluifels ...

TEX’ AKTIV CLEAN 
TEXTIELREINIGER

Verwijdert vlekken en vieze geurtjes.

WERKT IN DE DIEPTE WATERAFSTOTEND EFFECT, KLEURLOOS



 

Stoffen voor buiten kregen al bij de productie 
een speciale behandeling om ze waterdicht 
te maken. Daardoor hebben ze vanzelf al een 
hoge weerstand tegen water en verschillende 
soorten vuil (stof, plantendeeltjes, boomsappen, 
insecten, vet enz.) en zijn ze minder gevoelig voor 
schimmelvorming.

Na verloop van tijd kan de oorspronkelijke 
behandeling zijn effectiviteit verliezen. Daarom is 
het belangrijk stof die in de openlucht gebruikt 
wordt regelmatig schoon te maken en te 
behandelen.

Veeg met een zachte borstel 
het vuil van het doek en wrijf 
aangekoekt vuil zachtjes weg.

Spoel grondig met een 
tuinslang zonder druk.

Als het doek droog is, kunt u 
het weer oprollen.

Verstuif TEX’ AKTIV CLEAN 
en laat het 5 minuten inwerken.

Wrijf zachtjes met uw borstel over 
het doek om het product te laten 
doordringen tot tussen de vezels. 
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Verstuif TEX’ AKTIV GUARD 
op het droge, schone doek.

Een fijne spray in horizontale en 
verticale richting zorgt voor een 
homogene toepassing en een 
optimaal resultaat.

Als het doek droog is, kunt u het 
weer oprollen.

OPMERKING: de behandeling ontwikkelt 
pas na een paar dagen zijn volledige 
effect. Zonnewarmte bevordert het effect 
van de behandeling. Als er een tweede 
behandeling nodig is om het doek weer 
waterdicht te maken, herhaal de hele 
procedure dan op een andere dag.

Vind uw product op dickson-eshop.com
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REINIGEN 
met TEX’ AKTIV CLEAN

Zorg dat de armaturen en de drager van de zonwering 
schoon zijn om te voorkomen dat er vuil van de armatuur 
op het doek terechtkomt. De structuur van de zonwering 
kunt u schoonmaken met een sopje. Veeg het doek altijd 
schoon in de richting waarin het openrolt. Vermijd vegen 
van links naar rechts omdat dat de naden kan belasten.  

DOEK WEERΜ 
WATERDICHT MAKEN 
met TEX’ AKTIV GUARD

Na elke reinigingsbeurt met TEX’ AKTIV CLEAN is het 
nodig het doek te behandelen met het product TEK’ 
AKTIV GUARD om het opnieuw waterdicht te maken 
en te beschermen tegen vuil.
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