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Hebben uw outdoorstoffen 
 bescherming   

of nieuwe glans nodig?



• 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, warmte, 
kiemcellen en voedingselementen. Eén 
van die vier elementen uitschakelen 
volstaat om schimmelvorming te 
voorkomen.

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: oorzaken en oplossingen?
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).



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.



Welke producten om uw  
doek te onderhouden?
Tijdens het productieproces maakt een behandeling met fluorkoolstof uw 
outdoorstoffen waterdicht. Daardoor kregen ze meer weerstand tegen water en 
tegen alle mogelijke soorten vuil (stof, groendeeltjes, vet enz…). De behandeling 
voorkomt ook schimmelvorming. In de loop van de tijd kan die oorspronkelijke 
behandeling minder effectief worden. Daarom is het belangrijk uw outdoorstoffen 
regelmatig te reinigen en opnieuw te behandelen. Door dat onderhoud blijft uw 
outdoor textiel in prima conditie en verlengt u duidelijk de levensduur ervan! 
Afhankelijk van de verontreiniging van het doek, brengt Tex’Aktiv het terug tot 
80% van zijn oorspronkelijke staat.

Weefsels 
reinigen

TEX’AKTIV CLEAN
verwijdert vlekken en 
vieze geurtjes  op doek 
van ligstoelen, kussens 
en mariene zonwering 
(zeilen, bimini’s…)

 Werkt in de diepte
 Krachtige ontvlekker

Doek waterdicht 
maken

TEX’AKTIV GUARD 
beschermt uw doek 
tegen vlekken en 
andere verontreiniging. 
Het product is perfect 
geschikt voor marien 
doek, voor kussens 
en zonwering. Het 
zorgt ervoor dat water 
en vet niet kunnen 
b i n n e n d r i n g e n . 
Z i j n  k l e u r l o o s 
waterafstotend effect 
geeft uw outdoorstoffen 
hun oorspronkelijke 
glans terug! 

 Beschermt tegen vlekken
 Waterafstotend effect

TEX’AKTIV CLEAN 
vermindert de 
waterafstotende 
eigenschappen van het 
doek. Daarom is het 
belangrijk dat u na elke 
reiniging het doek opnieuw 
waterafstotend maakt en 
beschermt tegen vlekken 
met  TEX’AKTIV GUARD .

TEX’AKTIV
aanbevolen door



Enkele praktische 
tips en adviezen

 Adviezen
• Voorzie zoveel mogelijk een 
maandelijkse onderhoudsbeurt: even 
de tuinslang of een zachte kleerborstel 
erop is al genoeg om vuil weg te halen. 
Zo voorkomt u dat u uw doek al snel 
intensief moet reinigen (intensieve 
reiniging is aanbevolen om de twee à 
drie jaar, afhankelijk van de omgeving).
• Zorg ervoor dat uw zeildoek 
schoon en droog is voordat u het 
opvouwt of opruimt. Zo voorkomt u 
schimmelvorming.
• Maak geen eten klaar onder het 
doek van uw zeil of bimini want in 
rook, gas en kookluchtjes zitten 
schadelijke micro-elementen waardoor 
er zich op het doek schimmels kunnen 
ontwikkelen. 
• Laat uw doek altijd goed luchten. 
Voldoende laten luchten om de 
vochtigheid van het doek tegen te 
gaan is nodig om schimmelvorming te 

voorkomen (dat gebeurt vanaf meer 
dan 65% vochtigheidsgraad). Laat 
vooral de ventilatieroosters opzij vrij en 
bedek uw doek niet met een hermetisch 
afgesloten pvc-zeil.
• Gebruik geen oplosmiddel, detergent, 
bijtende producten, hogedrukreiniger 
of wasmachine om uw Sunbrella® doek 
schoon te maken.

 Tips
• Zitten er plooien in uw Sunbrella® 

doek? Dan kunt u een strijkijzer 
gebruiken om die glad te strijken, maar 
alleen op de stand voor synthetisch of 
kwetsbaar weefsel (zonder stoom).
• Weet u dat u met het Sunworker® 
doek ideale doorluchtzones kunt 
creëren voor achtersluitingen en 
winterhoezen?



Performance fabrics for:
• Solar protection
• Outdoor furnishing 
• Indoor furnishing 
• Marine furnishing 
• Woven flooring

Dickson Constant
10 rue des châteaux

B.P. 109, F-59443 Wasquehal Cedex
T. +33 (0)3 20 45 59 59

europe@sunbrella.com
www.sunbrella.com
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