
RENGÖR OCH SKYDDA
din solskyddstextil

TEX’ AKTIV GUARD
TEXTILIMPREGNERING

Skyddar textilier mot fläckar och smuts.
Förhindrar att vatten och fett tränger in i tyget.

REKOMMENDERAS AV DICKSON
till utemöbeltyger, dynor och solskyddstextilier som bland annat markiser, 
parasoller och solsegel.

TEX’ AKTIV CLEAN 
TEXTILRENGÖRING
Tar bort fläckar och dålig lukt.

VERKAR PÅ DJUPET  VATTENAVSTÖTANDE EFFEKT



 

 

Utomhustyger impregneras med en särskild 
behandling vid tillverkningen. Det ökar 
beständigheten mot vatten och smuts (till 
exempel damm, växtdelar, kåda, insekter och 
lättare fettavlagringar) samt förebygger mögel.

Eftersom grund behandlingen kan bli mindre 
verksam med tiden behöver utomhustyger 
rengöras och behandlas regelbundet.

Använd en mjuk borste för att ta 
bort smuts. Skrubba försiktigt på 
envisa fläckar.

Skölj ordentligt med en vattenslang.
Använd inte högtryckstvätt.

Spreja TEX’ AKTIV CLEAN 
och låt verka i 5 minuter.

Rulla in markisen när den har torkat.

Skura tyget försiktigt med en mjuk 
borste så att produkten tränger ned 
mellan fibrerna. 
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Spreja TEX’ AKTIV GUARD på rent 
och torrt tyg.

Spreja försiktigt på tyget i båda 
riktningarna för att få en så jämn 
och god effekt som möjligt.

Rulla in markisen när den har 
torkat.

OBSERVERA att behandlingen når 
sin fulla effekt några dagar efter 
appliceringen. Exponering för solljus 
påskyndar aktiveringen av behandlingen. 
Om en andra impregnering behövs 
upprepas proceduren efter någon dag.

Du hittar alla våra produkter på  dickson-eshop.com
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RENGÖRING 
med TEX’ AKTIV CLEAN

Rengör markisramen och frontlisten för att undvika att 
tyget blir smutsigt. Rengör markisramen med vatten 
och lite såpa. Rengör tyget genom att borsta ned mot 
markisens front. Borsta inte tvärsöver tyget eftersom det 
kan vara påfrestande för sömmarna. 

IMPREGNERING 
med TEX’ AKTIV GUARD

Efter rengöring med TEX’ AKTIV CLEAN ska 
TEK’ AKTIV GUARD appliceras för att impregnera tyget 
på nytt och skydda det mot smuts.

Edition july 2020 – SAS DICKSON CONSTANT - capital 12.640.000 euros - 381 347 970 R.C.S. Lille Métropole -  Photos : Dickson Constant


