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Producten en eigenschappen

®

Producten

TenCate All Season Touring™
•
•
•

100% polyester en mix van polyester en PVA
Licht, sterk en duurzaam
Waterdicht en weerbestendig

Gewicht

Waterkolom

Kleurechtheid

70% polyester /
30% PVA

195 gr/m2

60 cm

≥6

WR-18 100% polyester

240 gr/m2

85 cm

≥6

Artikel

Samenstelling

WM-27

Producten

TenCate All Season Residential™
•
•
•
•

Mix van polyester en PVA
Sterk en extra duurzaam
PVA neemt vocht op en vermindert condensvorming
Waterdicht en weerbestendig

Artikel

Samenstelling

Plain / Uni
65% polyester /
WM-17
35% PVA
65% polyester /
WM-17
35% PVA
Print
65% polyester /
WM-19
35% PVA
65% polyester /
WM-1
35% PVA

Gewicht

Waterkolom

Kleurechtheid

220 gr/m2

50 cm

≥6

280 gr/m2

100 cm

≥6

260 gr/m2

100 cm

≥6

280 gr/m2

100 cm

≥6

Producten

TenCate Cotton™
•
•
•
•

100% katoen
Groot ademend en vochtregulerend vermogen
Aangenaam klimaat in de tent
Goed bestand tegen weersinvloeden

Artikel

Samenstelling

Gewicht

Waterkolom

Kleurechtheid

KD-38

100% katoen

300 gr/m2

30 cm

≥4

KD-48

100% katoen

310 gr/m2

40 cm

≥4

KD-24

100% katoen

340 gr/m2

40 cm

≥4

Producten

TenCate PolyCotton™
•
•
•

Mix van katoen en polyester
Ademende en vochtregulerende eigenschappen van katoen
Polyester zorgt voor extra sterkte en duurzaamheid

Artikel

Samenstelling

50% polyester /
50% katoen
50% polyester /
KA-46
50% katoen
KA-10

Gewicht

Waterkolom

Kleurechtheid

270 gr/m2

30 cm

≥4

420 gr/m2

45 cm

≥4

Producten

TenCate Campshield®
•
•
•
•

Vlamvertragend doek
Sterk en duurzaam door blend van vezels
Ademend
Comfortabel en veilig

®
Artikel
FR-2
FR-1

Samenstelling

PPAN-fr/CV/PVAfr/PVA
PPAN-fr/CV/PVAfr/PVA

Gewicht

Waterkolo
m

Kleurechtheid

290 gr/m2

25 cm

≥4

420 gr/m2

40 cm

≥4

Producten

Eigenschappen

WATERAFSTOTEND

KLEURECHT

ROT &
SCHIMMEL
WEREND

DUURZAAM

ADEMEND

VLAMVERTRAGEND

STERK

VOCHTREGULEREND

Onderhoud & reiniging

TenCate
Materialized

Onderhouden

Vlekken
verwijderen

Opbergen

TenCate Materialized
•
•
•
•

300 jaar textielervaring
60 jaar tentdoek
Textiel expertise in huis
Het TenCate tentdoek is voorzien van;
- beschermende textiel eigenschappen
- schimmelwerende finish
- vochtafstotende finish
- vuilafstotende finish

•

TenCate logo op de tent, zekerheid voor jaren

Onderhouden: Doek selector

Gecoat doek

Ongecoat doek

®

Onderhouden gecoat doek

1.

Het doek wordt vanuit de fabriek voorzien van een
schimmel werende, vuil en vocht afstotende behandeling.
Externe bronnen kunnen echter toch tot schimmel leiden,
zoals vervuiling, kookvocht en sporen. Goed ventileren en
droog opbergen zijn essentieel voor het voorkomen
hiervan.
2. Regelmatig voorzichtig schoonmaken met lauw water en
doek of zachte borstel
3. Gebruik nooit zeep houdende middelen om de tent
schoon te maken (ook geen groene zeep)
4. Geen water(zakken) op de tent laten
5. Voorkom schuurplekken
6. Geen natte was over de tent of scheerlijn hangen
7. Nooit met vette handen het doek aanraken
8. Ventileer de tent altijd
9. Kook bij voorkeur buiten de tent
10. Pak de tent droog en schoon in

Onderhouden ongecoat doek
®
1.

Het doek wordt vanuit de fabriek voorzien van een
schimmel werende, vuil en vocht afstotende behandeling.
Externe bronnen kunnen echter toch tot schimmel leiden,
zoals vervuiling, kookvocht en sporen. Goed ventileren en
droog opbergen zijn essentieel voor het voorkomen
hiervan.
2. Veeg droog tentdoek regelmatig schoon met zachte
borstel
3. Gebruik nooit zeep houdende middelen om de tent
schoon te maken (ook geen groene zeep)
4. Geen water(zakken) op de tent laten
5. Voorkom schuurplekken
6. Geen natte was over de tent of scheerlijn hangen
7. Nooit met vette handen het doek aanraken
8. Ventileer de tent altijd
9. Kook bij voorkeur buiten de tent
10. Pak de tent droog en schoon in

Vlekken verwijderen: Doek selector

Gecoat doek

Ongecoat doek

®

Vlekken verwijderen Gecoat doek-1
Gebruik NOOIT zeep houdende middelen
Vlekken op gecoat doek bij voorkeur direct verwijderen met
lauw water en doek of zachte borstel.
Bijzondere aandacht voor:
Vogelpoep/bessen/koffie:
•
Zo snel mogelijk verwijderen met lauw water
Hars/kaarsenvet:
•
laten stollen en daarna voorzichtig afhalen/schrapen (bijv.
met een lepeltje). Coating niet beschadigen! Let op:
speciale hars verwijderaars kunnen coating aantasten.
Alleen gebruiken op ongecoat doek.
Alg/Schimmel:
•
Algen en of schimmels kunnen met een licht
chloorhoudend water (verhouding 1:10 chloor-water)
worden afgenomen. Kort in laten trekken en met ruim
water en zachte borstel afspoelen. (LET OP: Lichte
vergeling/verkleuring kan optreden.) GEEN
schoonmaakazijn gebruiken op gecoat doek (zie ongecoat
doek).

Vlekken verwijderen Gecoat doek - 2
Bij sterk verontreinigd doek:
•

Bij vergevorderde verontreiniging enkel reinigingsmiddelen
gebruiken die voor de specifieke toepassing geschikt zijn.

•

Bij gebruik van de in de handel zijnde schoonmaak
middelen ALTIJD de gebruiksaanwijzing van de fabrikant
volgen. Na reiniging van gecoat doek met deze middelen
kan her-impregneren noodzakelijk zijn.

•

Door TenCate beproefde middelen zijn o.a.:
Isaclean/Deva/123products/HG/Ultramar

•

Veelvuldig gebruik van deze middelen kan op termijn de
sterkte van het doek aantasten. Spaarzaam gebruiken.
Vraag altijd advies van de specialist

•

Volledig laten reinigen van de tent wordt ook door
specialisten aangeboden en is in geval van sterke
verontreiniging een optie.

Vlekken verwijderen Ongecoat doek-1
Ongecoat doek is lastiger te reinigen. Voorkomen is altijd beter.
Zacht borstelen met lauw water kan vlekken verminderen.
NOOIT hard borstelen. Dit kan de kleur en zelfs het doek
aantasten. Gebruik NOOIT zeep houdende middelen.
Bijzondere aandacht voor:
Vogelpoep/bessen:
•
Volledig laten drogen en voorzichtig afkrabben.
Hars/kaarsenvet:
•
laten stollen en daarna voorzichtig afhalen/schrapen (bijv.
met een lepeltje). Eventueel speciale hars verwijderaar
(bijv. drKeddo) gebruiken.
Alg/schimmel:
•
Algen op ongecoat doek kunnen worden verminderd met
schoonmaak azijn. Middel 50-50 verdund opbrengen met
zachte borstel (nooit hard borstelen) en afspoelen met
ruim water. Let Op: schoonmaak azijn NIET gebruiken op
gecoat doek.
•
Weer en schimmel uit ongecoat doek verwijderen kan met
speciaal daarvoor in de handel zijnde middelen. Op
ongecoat doek geen chloor-water oplossing (zie gecoat
doek) gebruiken ivm risico op verkleuring.

Vlekken verwijderen Ongecoat doek-2
Bij sterk verontreinigd doek:
•

Bij vergevorderde verontreiniging enkel reinigingsmiddelen
gebruiken die voor de specifieke toepassing geschikt zijn.

•

Bij gebruik van de in de handel zijnde schoonmaak
middelen ALTIJD de gebruiksaanwijzing van de fabrikant
volgen. Na reiniging van ongecoat doek met deze middelen
is her-impregneren altijd noodzakelijk.

•

Door TenCate beproefde middelen zijn o.a.:
Isaclean/Deva/123products/HG/Ultramar

•

Veelvuldig gebruik van deze middelen kan op termijn de
sterkte van het doek aantasten. Spaarzaam gebruiken.
Vraag altijd advies van de specialist

•

Volledig laten reinigen van de tent wordt ook door
specialisten aangeboden en is in geval van sterke
verontreiniging een optie.

Opbergen
Checken vóór het opbergen:
• Kijk voor opbergen de tent na op eventuele beschadigingen
• Berg de tent goed schoon en droog op. Kijk voor opbergen
ook het frame even na; Is alles compleet, zijn er geen
onderdelen weg of beschadigd
Tips bij het opbergen van uw tent en frame;
1. Pak de tent droog en schoon in. Weer/schimmel vlekken als
gevolg van vochtig opbergen zijn heel moeilijk te
verwijderen.
2. Nat ingepakte tenten thuis direct uitpakken en zeer goed
laten drogen.
3. Gebruik een ademende opbergzak, bijvoorbeeld van katoen
4. Berg de tent op in een aparte opbergzak
5. Berg frame, grondzeil, gordijnen, scheerlijnen ook apart op
6. Ventileer de ruimte waar de tent wordt opgeslagen
7. Heb je aan de kust gekampeerd: spoel de tent goed af met
schoon water en laat goed opdrogen. Zoutresten kunnen
vocht aan trekken, ook in een “droge” opbergplaats.

Duurzaamheid & Milieu
Gedreven door maatschappelijke verantwoordelijkheid
en steeds strengere regelgeving moet TenCate Outdoor
Fabrics als bedrijf dat werkt met chemische middelen
voortdurend innoveren om met minder effectieve
middelen dezelfde functionaliteit van de producten te
garanderen
Samen met technologische partners, universiteiten,
hogescholen en diverse innovatiecentra lopen wij vooruit op de
productieprocessen en producten van morgen

TenCate tentdoek, tips & informatie
Onderhoud tips nu ook beschikbaar via de
TenCate Outdoor Fabrics
Augmented Reality App
Download de app in de App store / Playstore Scan het
TenCate logo en krijg tips & informatie op uw mobiele
apparaat.

