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KANKAAN PUHDISTUS

“CleanoMay 13” -  tuotenumero 350848
CleanoMay 13 - 1 litra

1 litrasta pesuainetiivistettä tulee 26 litraa pesunestettä

Tämä puhdistusohje sopii markiiseille, aurinkovarjoille ja aurinkopurjeille.

• Markiisi on helpoin pestä, jos voit säätää markiisin avautumiskulmaa kulmansäätöyksikön avulla. 
Se on helpoin tehdä markiisin ollessa kiinni. 

• Kosteaa tai märkää markiisia/purjetta/varjoa ei pidä sulkea ennen kuin se on kuivunut kokonaan! 
Tämä pidentää kankaan ikää merkittävästi.

• Lehdet, roskat ja hyönteiset tulisi poistaa kankaan päältä säännööllisesti.
• Irtolika kannattaa poistaa pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla harjalla
• Tahrat (kuten linnunkakka) kannattaa pestä pois kädenlämpöisellä vedellä ja miedolla (EI VALKAI-

SEVALLA!) pesuaineella, kuten laimennetulla mäntysuovalla, sekä pehmeällä harjalla. Muista 
huuhdella kangas pesun jälkeen runsaalla vedellä ja antaa sitten kuivua kokonaan ennen kankaan 
sulkemista. 

• ÄLÄ KÄYTÄ valkaisevia tai erittäin vahvoja pesuaineita, joiden pH -arvo on enemmän kuin 7 tai 
vähemmä kuin 6. 

Aurinkovarjon puhdistus MAY puhdistusnesteen avulla (jos et halua käyttää MAY:n puhdistusnest-
että, voit puhdistaa aurinkovarjon samoilla ohjeilla, kuin markiisin. Kts. ohje sivun yläosasta)

• Laimenna tarvittava määrä pesuainetta* pakkauksen ohjeen mukaan. Suihkuta puhdistusainetta 
aurinkovarjon kankaalle ja anna sen vaikuttaa puoli tuntia. 

      * “CleanoMay 13”, tilausnumero 350848
• Huuhtele pesuaine pois runsaalla vedellä. Veden lämpötila ei saa ylittää 30 astetta!
• Anna kankaan kuivua kokonaan ennen aurinkovarjon sulkemista.

Aurinkovarjon puhdistus MAY puhdistusnesteen ja höyry- tai painepesurin avulla (jos et 
halua käyttää MAY:n puhdistusnestettä, tai sinulla ei ole höyry- tai painepesuria, voit puhdistaa aurinkovarjon 
samoilla ohjeilla, kuin markiisin. Kts. ohje sivun yläosasta)

• Laimenna tarvittava määrä pesuainetta* pakkauksen ohjeen mukaan ja laita laimennettu 
pesuaine höyry- tai painepesuriin. 

      * “CleanoMay 13”, tilausnumero 350848
• Pese kangas höyry- tai painepesurin avulla. On erittäin tärkeää, että pesurin lämpötila ei kohoa yli 

30 asteen, jotta se ei vahingoita kangasta. Painepesuria käytettäessä paine ei saa olla yli 30 bar ja 
etäisyyttä tulee olla vähintään 30 cm. Myös painepesurin suutin kannattaa olla asetettuna laajalle 
alueelle, jolloin pesu on hellävaraisempi. 

• Aseta pesurin lämpötila kylmälle ja huuhtele pesuaine huolellisesti pois runsaalla vedellä.
• Anna kankaan kuivua kokonaan ennen aurinkovarjon sulkemista.


