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Algemeen onderhouds advies Sunbrella stof en een vlekken 

verwijderings overzicht 

 
Onderhoud 

Sunbrella is gemakkelijk te onderhouden: de meeste vlekken haalt U gewoon weg met 

zachte zeep en water of met het het onderhoudsproduct “303 Fabric Cleaner”, opgelost in 

lauw water. Voor hardnekkige vlekken kunt U bleekwater gebruiken zonder dat U bang hoeft 

te zijn dat u de stof of de kleur beschadigt. Na een wasbeurt adviseren wij U om de stof 

opnieuw waterafstotend te maken door deze te behandelen met “303 Fabric Guard”. 

Een van de beste manieren om ervoor te zorgen dat Uw Sunbella textiel er goed blijft uitzien 

is de stof correct  te onderhouden. Dat doet U door vuil en vlekken er meteen af te vegen 

voor het zich in de stof gaat nestelen. 

 

Algemeen en licht onderhoud 

• Veeg vuil of vlekken meteen weg met een zachte borstel of doek. 

• Machinewas op 40°. 

• Maak een schoonmaakoplossing van 60 ml zachte zeep voor 4 liter lauw water 

(temperatuur lager dan 40°C). 

• Maak schoon met een zachte borstel en laat de oplossing even intrekken in het 

weefsel. 

• Spoel grondig en laat de stof daarna dragen in open lucht. De stof kan NIET in de 

droger, door de hitte beschadigd U de vezel. 

• Stel indien nodig uw strijkijzer in op “synthetisch weefsel”. U kunt de stof NIET heter 

strijken, hierdoor beschadigd U de vezel. GEBRUIK GEEN stoom of een stoomstrijkijzer. 

 

Grondige schoonmaak voor hardnekkige vlekken en schimmels 

Stof van Sunbrella is speciaal behandeld tegen schimmelvorming. Toch zou er schimmel 

kunnen groeien op vuil of andere vreemde substanties die op de stof blijven liggen. 

Zo verwijdert u schimmel of andere hardnekkige vlekken: 

• Maak een oplossing van 240 ml bleekwater en 60 ml zachte zeep voor 4 liter schoon 

water. Sproei de oplossing op de stof en laat deze even intrekken in het weefsel. 

• Schrob grondig met een zachte borstel, spoel grondig en laat de stof drogen in open 

lucht. 

• Afneembaar Sunbrella doek van zonwering of kussenslopen kunt u wassen in de 

machine op minder dan 40°C. Gebruik – afhankelijk van het gewicht – de gewone 

hoeveelheid mild wasmiddel en voeg daar indien nodig 240 ml bleekwater aan toe. 

Laat de stof drogen in de  open lucht. 

 

Nabehandeling Sunbrella textiel 

Sunbrella stoffen zijn geimpregneerd met een speciaal waterafstotend middel. Deze 

impregnatie geeft bij normaal gebruik een jarenlange bescherming. Door intensief gebruik of 

door intensieve reiniging kan het voorkomen dat de impregnatie van de stof is aangetast. Wij 

adviseren U om de stoffen na iedere reinigingsbeurt en na 5 jaar normaal gebruik een 

nabehandeling te geven met “303 High Tech Fabric Guard”. 

Om de waterafstotende werking van de stof te herstellen adviseren wij U om de stof te 

behandelen met “303 High Tech Fabric Guard”. Op onze website kunt U de gegevens vinden 

voor het bestellen van dit product. 
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Vlekken verwijderings overzicht 

 

Onderstaand schema weergeeft de aanbevolen methode om veel voorkomende en 

moeilijk vlekken uit de stof te verwijderen. 

 

NOTE: met gevaarlijke reinigingsmiddelen zoals aceton, terpentine en ammonia dient U bij 

het mixen ALTIJD te beginnen met water, gevolgd door een van de bovengenoemde stoffen 

(aceton, terpentine, ammonia), teneinde chemische reacties te voorkomen! 

 

Acrylverf    Terpentine of vet verwijderaar 

Auto-smeer    Aceton 

Bessen/rood fruit   60 ml afwasmiddel/3.5 l. water/200 ml. ammonia 

Bier      60 ml afwasmiddel/3.5 l. water/90 ml witte azijn 

Bloed (droog)    60 ml. afwasmiddel/3.5 l. water/200 ml. ammonia 

Boter     Aceton 

Braaksel    60 ml. afwasmiddel/3.5 l. water/90 ml. witte azijn 

Chocolade    60 ml. afwasmiddel/3.5 l. water/100 ml. ammonia 

Cola     60 ml.afwasmiddel/3.5 l. water 

Druivensap    60 ml. afwasmiddel/3.5 l. water 

Ei (rauw)    60 ml. afwasmiddel/3.5 l. 

Houtskool/potlood   Stofzuigen, daarna 60 ml.afwasmiddel/3.5 l. water 

Inkt/Ballpoint    Terpentine/aceton/ zeep en water(voorzichtig mixen) 

Kaarsvet Strijken met keukenpapier/ daarna vetvlek behandelen 

met aceton 

Kauwgum    Aceton 

Ketchup of mosterd   60 ml. afwasmiddel/ 3.5 l. water 

Kleurstof uit voedsel(bijv.kerrie) 60 ml. afwasmiddel/3.5 l. water/90 ml. witte azijn 

Koffie     Water/afwasmiddel/witte wijn/aceton 

Lippenstift    Terpentine/vetverwijderaar (voorzichtig mixen) 

Mascara    Terpentine/Aceton/60 ml.afwasmiddel/3.5 l. water 

      (voorzichtig mixen) 

Melk     60 ml. afwasmiddel/3.5 l. water 

Nagellak    Aceton 

Olie     Aceton 

Roest     Roest-verwijderaar (bijv. van HG) 

Schoenen-vet(wax) Strijken met keukenpapier/ daarna vetvlek behandelen 

met aceton 

Schoenpoets    Aceton 

Thee     60 ml. afwasmiddel/3.5 l. water 

Tomatensap    60 ml. afwasmiddel/3.5 l. water 

Urine     60 ml. afwasmiddel/3.5 l. water/90 ml. witte azijn 

Verf (latex) droog   Terpentine of vet verwijderaar 

Verf (latex) nat   60 ml. afwasmiddel/3.5 l. water 

Vette krijtjes    Terpentine of vet-verwijderaar 

Vlees-jus    60 ml. afwasmiddel/3.5 l. water 

Vogelpoep    60 ml. afwasmiddel/3.5 l. water 

Wijn     60 ml. afwasmiddel/3.5 l. water/200 ml.ammonia/ 

      witte azijn 

Zonnebrand-lotion   Schoonmaakmiddel/water 


