
Onderhoud
Zonweringen

Door weersinvloeden ontstaan vlekken en lekstrepen die uw zon-

wering ontsieren. Voor het verwijderen hiervan biedt SunJoy een 

complete serie onderhoudsproducten en hulpmiddelen. Al deze 

producten zijn speciaal ontwikkeld voor zonweringen van gemoffeld 

en geanodiseerd aluminium met acryl- en polyesterdoek.

Met de reinigingsproducten van SunJoy kunt u zowel het doek als de 

profielen grondig schoonmaken en ontvetten. De middelen verwijde-

ren alg, aanslag en zwarte strepen. Het doek waterdicht maken is ook 

een mogelijkheid. Een speciale wax beschermt het profieloppervlak 

tenminste een half jaar. 

De producten zijn los en als set - in een handige afsluitbare 

emmer - verkrijgbaar.

 

	 Gerecycled	materiaal

 Alle SunJoy-producten zijn  

 gebruiksvriendelijk en houden 

 zoveel mogelijk rekening met 

 het milieu. 

 Zo zijn de poetsdoeken 

 gemaakt van gerecycled 

 materiaal.

       

 



Doekwaterdicht (l)
 (1 liter)

Doekwaterdicht Wet (r)
(1 liter)

Doekreiniger
(1 liter)

Profielreiniger
(1 liter)

Profielwax
(0,5 liter)

Ferrari Clean
(0,5 liter)

SunJoy	Doekwaterdicht	
Met SunJoy Doekwaterdicht wordt vrijwel elk soort doek volledig 
waterdicht. SunJoy Doekwaterdicht is uitsluitend geschikt voor 
droog doek. 
Speciaal voor nat doek is er SunJoy Doekwaterdicht Wet. 
Met deze producten wordt vrijwel elk soort doek volledig 
waterdicht. 

SunJoy	Doekreiniger
Met SunJoy Doekreiniger is bijna elk soort doek grondig schoon 
te maken. SunJoy Doekreiniger verwijdert alg, zwarte strepen en 
andere vervuiling.

 

SunJoy	Profielreiniger
Met SunJoy Profielreiniger is vrijwel elk (ook poreus) oppervlak 
te reinigen en te ontvetten; met name de (gelakte) aluminium 
en kunststof delen van rolluiken, zonweringen en kozijnen. 
SunJoy Profielreiniger verwijdert alg, aanslag en zwarte strepen.

 
SunJoy	Profielwax	(ook reinigend)

Ferrari	Clean	(screendoek Soltis)
Voor screendoek Soltis is een speciale reiniger 
beschikbaar. 
Uw SunJoy-specialist adviseert u graag welke 
reiniger voor uw zonwering het meest geschikt is. 

Schoonmaken met 
SunJoy Doekreiniger: 

Voor & Na 

Met SunJoy Profielwax is elk niet-poreus oppervlak minimaal 5 
maanden beschermd. Met name de gelakte aluminium en kunst-
stof delen van rolluiken, zonweringen en kozijnen beschermt de 
wax uitstekend. Last van hardnekkige zwarte strepen? Na behan-
deling zijn ze weg en is de beschermende waxlaag aangebracht.



Hulpmiddelen

SunJoy	Poetsdoeken,	Doekborstel	en	Poetsspons
De Poetsdoeken zijn gemaakt van gerecycled materiaal en is na 
gebruik nog 1x te wassen (verpakt per 10 ex.). De Doekborstel is te 
gebruiken met de Doekreiniger, de Poetsspons bij de Profielwax.

SunJoy	Scrubby
Met de SunJoy Scrubby zijn het doek en de profielen grondig te 
reinigen. Dankzij het kleine formaat (9,5 x 15,5 cm) is de SunJoy 
Scrubby bij uitstek geschikt voor moeilijk bereikbare plekken.

SunJoy	Superscrub
De SunJoy Superscrub heeft dezelfde eigenschappen als de SunJoy 
Scrubby, maar door het grotere formaat (11,5 x 25,5 cm) is deze 
uitermate handig voor grote oppervlakken.

SunJoy	Wash-set
De SunJoy Wash-set bestaat uit een stang (154 cm) met een 
flexibele koppeling en een pad (11,5 x 25 cm). Daardoor is deze te 
gebruiken wanneer er op afstand moet worden schoongemaakt 
(bijvoorbeeld het midden van het doek).

Poetsdoeken
Doekborstel 
Poetsspons

Scrubby met pad

Superscrub met pad

Wash-set met pad

SunJoy	Onderhoudset
Met de SunJoy Onderhoudset blijft uw zonwering als nieuw. De set bestaat uit:
- SunJoy Doekwaterdicht (droog)
- SunJoy Doekreiniger
- SunJoy Profielreiniger
- SunJoy Profielwax
- SunJoy Poetsdoeken, Doekborstel en Poetsspons

De set wordt geleverd in een handige afsluitbare emmer.



www.sunjoy.nl

Uw	SunJoy-specialist:

Reparatiemiddel

Tear-Aid is een uniek transparant reparatiemiddel waarmee 
scheuren en gaten in praktisch alle materialen eenvoudig
te dichten zijn. Het is ongekend sterk en elastisch. Tear-Aid 
biedt geen tijdelijke maar een permanente oplossing! 

Materialen
Tear-Aid repareert scheuren en gaten in het doek van zonne-
schermen, parasols en vele andere zonweringproducten. Ook 
is het geschikt voor materialen als tentdoek, rubber (opblaas)-
boten, jassen, tassen en producten van bijvoorbeeld alumi-
nium, roestvast staal en polyester.

Type	A	en	B
Tear-Aid is verkrijgbaar in Type A en Type B. Beide hebben 
dezelfde hechtkwaliteiten maar zijn toepasbaar op verschillende 
materialen.

Type A (de meeste ondergronden, niet voor vinyl/pvc)
90% directe hechting, 100% na 1 uur.

Type B (alleen voor vinyl/pvc)
Direct gebruiksklaar, 100% hechting na 24 uur.

De	voordelen

Tear-Aid	is:
- extreem sterk
- waterdicht
- luchtdicht 
- zeer elastisch
- kleurecht
- enorm veelzijdig   
- permanent
- droogt niet uit 

Op rol

Tear-Aid repareert 
ook zonwering

Reparatie

Tear-Aid is sterk

Tear-Aid is elastisch


