SAMEN INNOVEREN
TenCate Outdoor Fabrics innoveert samen met Combi-Camp

Super Hydrophobic Surface
Tentdoek met zelfreinigend effect
Gecoat tentdoek van TenCate Outdoor Fabrics kan nu ook worden
geleverd met een zelfreinigend effect.
Het tentdoek beschikt over een speciale toplaag met water- en
vuilafstotende eigenschappen. Door dit ‘Super Hydrophobic Surface’
kan vuil zich nóg minder goed hechten aan het oppervlak en spoelt
het vuil weg tijdens een regenbui.

‘Super Hydrophobic Surface’
Kijk voor gebruiksaanwijzingen op:
www.tencateoutdoorfabrics.nl

© 2017 TenCate Outdoor Fabrics B.V.

De toplaag van het tentdoek lijkt op dat van het blad van de lotusbloem,
bekend om zijn water- en vuilafstotende eigenschappen. Zo maakt
TenCate Outdoor Fabrics gebruik van een prachtig voorbeeld uit de
natuur.

ZELFREINIGEND

www.tencateoutdoorfabrics.nl

ZÓ BLIJFT UW VOUWWAGEN TENTDOEK GOED
Praktische onderhoud en schoonmaak tips speciaal voor iQ doek

DE COMBI-CAMP IQ EDITION

EIGENSCHAPPEN

3.

Plaats nooit stoelen of andere zaken tegen het tentdoek. Door het schuren kunnen beschadigingen
gemakkelijk ontstaan, met lekkage als gevolg.

Kleurvast

Uw tentdoek kan tegen

4.

Raak het tentdoek niet aan tijdens regenbuien. Daar waar u het tentdoek toch aanraakt, kan

Regent het lange tijd of schijnt

een stootje. De uitgekiende

Hydrofoob Surface“. Niet alleen vuilafstotend,

water gemakkelijk blijven ‘hangen’. Dat verhoogt de kans op lekkage. Gebruik de meegeleverde

de zon seizoenenlang? Geen

combinatie van vezels, garens,

maar bovendien weerbestendig en duurzaam

SeamSure (seamsealer) in geval van lekkage op de naden

nood, de juiste keuze van verf- en weven en veredeling geeft het textiele materiaal

Combi-Camp is de eerste vouwwagen met een
gecoat tentdoek dat is voorzien van een “Super

door de microporeuze acrylaat coating. Voor een

5.

maximaal zelfreinigend effect. Vuil zal zich niet
gemakkelijk hechten aan het gecoate weefsel,

Hang geen was of natte doeken over het tentdoek. Bevatten deze nog zeepresten, dan komen die

kleurstoffen met goede echtheden zorgt ervoor dat

in aanraking met het tentdoek en kunnen ze de waterafstotende eigenschappen van het tentdoek

uw tentdoek z’n mooie kleur behoudt.

aantasten.

Sterk

zijn sterkte.
Waterafstotend

waarna een lokale regenbui eventuele vuildeeltjes

6.

Maak daarom ook nooit de tent, slikranden of het grond/kuipzeil met een sopje schoon.

Schimmel & rotwerend

De combinatie van vezels,

kan wegspoelen. Dit vernieuwde tentdoek uit de

7.

Ventileer, ook als de tent niet of nauwelijks wordt gebruikt.

Het doek is dusdanig veredeld

de weefselconstructie en de

collectie: “TenCate All Season Residential“ biedt

8.

Als u in de tent kookt zorg dan dat condens weg kan.

dat stof, schimmel en vuil minder

bewerking resulteren in textiel

bovendien een uitstekende klimaathuishouding. Condens wordt door het weefsel geabsorbeerd.

9.

Pak de tent altijd droog en schoon in.

10. Mochten er ondanks de “Super Hydrofoob Surface” coating toch vlekken ontstaan, dan kunt u deze

10 TIPS VOOR EEN LANGERE LEVENSDUUR

snel aan het doek hechten, en

reinigen met een licht chloorhoudend water (neem maximaal één deel chloor op tien delen water).

Beschermende middelen verliezen kracht na verloop van tijd. Bij intensief en langdurig gebruik het

materiaal dat water tegenhoudt.

niet door het weefsel worden aangetrokken.
Zelfreinigend
Duurzaam

Door het aanbrengen van

tentdoek door een specialist opnieuw te laten behandelen is mogelijk en wellicht noodzakelijk.Zorg

VLEKKEN VERWIJDEREN

Onderzoek wijst uit: de

de speciale, zelfreinigende

voor een goede spanning van het tentdoek en de afloop van de tent. Daardoor stroomt regenwater er

Gebruik GEEN zeep (ook geen groene zeep), zeep tast de waterafstotende eigenschappen aan.

beste grondstoffen, de juiste

coating zal tentdoek als nieuw

gemakkelijker van af.

Laat vlekken eerst goed uitdrogen

combinatie van vezels, de

blijven. Vuil zal zich nog minder hechten aan het

1.

Zorg voor een goede spanning van het tentdoek en de afloop van de tent. Daardoor stroomt

•

Bessen, vogelpoep en zand afborstelen, eventueel met lauw water afnemen

gekozen weefseltechniek en goede finishes

gecoate weefsel, waarna een lokale regenbui de

regenwater er gemakkelijker van af.

•

Boomhars met borstel zoveel mogelijk verwijderen, verder niets aan doen

leiden tot een zeer lange levensduur. En met goed

vuildeeltjes van het doek kan spoelen.

2.

Raak de tent nooit met vette handen aan. Zonnebrandcrème gebruikt? Dan eerst even de handen

•

Algen en/of vlekken met licht chloorhoudend water afnemen (verhouding 1:10)

onderhoud geniet u nóg langer van uw tentdoek.

wassen. Want vettigheid kan de waterdichtheid aantasten.

•

Bij vergevorderde verontreiniging enkel reinigingsmiddelen gebruiken die voor de specifieke
toepassing geschikt zijn vraag dan altijd advies van de specialist.

Vochtregulerend
Vezels als katoen en PVA hebben
een hoog vocht opnemend
vermogen en zijn in staat vocht
snel uit het doek te verdrijven. Hierdoor vertraagt
condensvorming, dus meer comfort in de tent.

