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Verwijderen van vlekkenMeest voorkomende toepassingsgebieden
van Ten Cate tentdoekkwaliteiten

Vlekken

� Bessen

� Vogelpoep

� Hars

� Zand

� Algen

Advies

� Droog tentdoek borstelen en eventueel met
tuinslang en water reinigen
(géén hogedrukreiniger gebruiken);
verder niets aan doen.

� Droog tentdoek borstelen en eventueel met
tuinslang en water reinigen
(géén hogedrukreiniger gebruiken);
verder niets aan doen.

� Droog tentdoek borstelen;
verder niets aan doen.

� Droog tentdoek borstelen en eventueel met
tuinslang en water reinigen
(géén hogedrukreiniger gebruiken);
verder niets aan doen. 

� Gecoat tentdoek schoonmaken met licht
chloorhoudend water (verhouding 1:10).

� Niet gecoat tentdoek alleen schoonmaken 
met water.

Voor verder advies adviseren wij contact op 
te nemen met de vakhandel.

Doeksoort

Co
tt

on
 L

ig
ht

w
ei

gh
t

Co
tt

on
 S

ta
nd

ar
d

Co
tt

on
 T

op

Co
tt

on
 E

xc
el

le
nt

So
la

ir
 S

ta
nd

ar
d

So
la

ir
 T

op

A
ll 

Se
as

on
 R

es
id

en
ti

al

A
ll 

Se
as

on
 T

ou
ri

ng

A
ll 

Se
as

on
 D

es
ig

n

Ten Cate
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Ten Cate
Solair

Ten Cate
All Season

Toepassingsgebied

Caravanvoortenten Zijwand � � � � �

Dak � � � �

Luifel � � � �

Vouwwagens Zijwand � � � �

Dak � � � �

Luifel � � �

Bungalowtenten Zijwand � � � �

Dak � � � � �

Luifel � � �

Piramidetenten � �

Huttenten � � � �

Koepel- en tunneltenten � � � � �

Bivak- en bijzettenten � � �

Scouting- en groepstenten � �

Binnententen � �

Tips en

informatie
over

tentdoek



Ten Cate tentdoekkwaliteiten Algemene tips voor het gebruik van de tent
en het reinigen van het tentdoek

� Zorg voor een goede spanning en afloop van de tent, zodat water er gemakkelijk af
stroomt.

� Veeg het (droge) tentdoek regelmatig schoon met een borstel, zodat het niet al te vuil
wordt. De slikranden en ramen kunt u het beste schoonmaken met een spons en droge
doek, die u alleen hiervoor gebruikt. 

� Laat vlekken in het tentdoek altijd goed drogen voor u ze verwijdert. Probeer het eerst
met een borstel en als dit niet lukt met lauw water. Gebruik in ieder geval nooit tensiden
(zeep) of andere chemische middelen, want die tasten de waterafstotende eigenschap-
pen van het tentdoek aan. Indien echt noodzakelijk kan een speciaal reinigingsmiddel
voor tentdoek worden gebruikt. Neem hiervoor  contact op met de winkel waar u de tent
heeft gekocht.

� Advies om schimmelvorming zo veel mogelijk te voorkomen:
� Goed ventileren, ook als de tent niet of nauwelijks wordt gebruikt.
� Bijvoorkeur niet koken in de tent, kan het echt niet anders dan goed ventileren zodat

condens kan verdampen. 
� Vóór het inpakken van de gecoate tent, de tent schoonmaken met licht chloorhou-

dend water (verhouding 1:10). Laat daarna de tent goed drogen. 
� Pak de tent altijd droog in.

� Hang geen was of natte thee- en handdoeken in of over de tent.
Deze kunnen nog zeepresten bevatten en overdragen op het tentdoek, waardoor de
waterafstotende eigenschap van het tentdoek kan worden aangetast. Maak om dezelfde
reden slikranden en grond-kruipzeil nooit schoon met een sopje.

� Raak de tent niet aan als u vette handen heeft (zonnebrandmiddelen, crème),
want vet kan de waterdichtheid aantasten. 

� Plaats geen stoelen en dergelijke tegen het tentdoek.
Door schuren kunnen beschadigingen ontstaan die kunnen leiden tot lekkage.

Artikel Samenstelling Gewicht Waterkolom Kleurweer- Serie
per m2 echtheid

KD-22 100% katoen 210 gr/m2 >25 cm min. 4 Ten Cate Cotton
KD-25 100% katoen 230 gr/m2 >25 cm min. 4 Ten Cate Cotton
KD-28 100% katoen 190 gr/m2 >20 cm min. 4 Ten Cate Cotton
KD-24 100% katoen 340 gr/m2 >40 cm min. 4 Ten Cate Cotton
KD-38 100% katoen 280 gr/m2 >30 cm min. 4 Ten Cate Cotton
KD-32 100% katoen 150 gr/m2 >30 cm min. 4 Ten Cate Cotton
KD-48 100% katoen 310 gr/m2 >40 cm min. 4 Ten Cate Cotton

KA-2 50%pes/50%katoen 225 gr/m2 >25 cm min. 4 Ten Cate Solair
KA-10 50%pes/50%katoen 250 gr/m2 >30 cm min. 4 Ten Cate Solair
KA-8 50%pes/50%katoen 330 gr/m2 >45 cm min. 4 Ten Cate Solair
KA-46 50%pes/50%katoen 420 gr/m2 >45 cm min. 4 Ten Cate Solair

WR-171 100% polyester 180 gr/m2 >60 cm min. 6 Ten Cate All Season
WR-181 100% polyester 240 gr/m2 >85 cm min. 6 Ten Cate All Season
WM-171 65%pes/35% pva 220 gr/m2 >50 cm min. 6 Ten Cate All Season
WM-11 65%pes/35% pva 280 gr/m2 >100 cm min. 6 Ten Cate All Season
WM-191 65%pes/35% pva 260 gr/m2 >100 cm min. 6 Ten Cate All Season

� Pes = polyester, pva = polyvinylalcohol
� 1 = Deze kwaliteiten zijn voorzien van een acrylaat coating.

Ten Cate Cotton serie
Dit natuurproduct heeft een groot ademend en vochtregulerend vermogen en is goed
bestand tegen weersinvloeden.
Toepassing: bungalow-, pyramide-, groepstenten en vouwwagens.

Ten Cate Solair
Deze serie bestaat uit 50% polyester/50% katoen. De eigenschappen van katoen
komen volledig tot hun recht. De polyester zorgt voor extra sterkte en duurzaamheid.
Toepassing: grotere groepstenten, maar ook maritieme doeleinden zoals dekzeilen.

Ten Cate All Season
De micro-poreuze acrylaatcoating maakt het doek goed waterdicht, weersbestendig en 
duurzaam. De WR kwaliteiten bestaan uit 100% polyester.
Dit doek is licht, maar toch sterk en duurzaam.
In de WM serie wordt de PVA vezel bijgemengd. Deze vezel neemt net als katoen vocht op,
en vertraagt daardoor condensvorming in vergelijking met de WR serie.
All Season doek is toepasbaar voor zowel tenten als voortenten.

� Raak het tentdoek niet aan tijdens regenbuien. Op plekken waar u het doek aanraakt,
kan gemakkelijk water blijven ’hangen’ waardoor de kans op lekkage toeneemt. 

� Rol de tent niet nat op. Kan het niet anders, zorg dan dat de tent zo snel mogelijk, maar
in ieder geval binnen 24 uur, weer wordt uitgerold om te drogen.

� Katoenen tentdoek kan in eerste instantie iets vocht doorlaten. Bij een eerste regenbui
raakt het doek verzadigd waardoor het zich als het ware sluit en er geen water wordt
doorgelaten.

Tips voor de opslag van de tent
� Zorg dat de tent schoon (niet schoonmaken met zeep!) en droog is voordat u hem op-

bergt in een droge, goed geventileerde ruimte.

� De zak waarin u de tent opbergt, moet bij voorkeur van katoen zijn. Gebruik in ieder
geval geen kunststof opbergzak. Naast het feit dat deze onvoldoende ventilatie biedt,
kunnen de pvc-weekmakers in de kunststof het tentdoek aantasten.

� Omdat wasmiddelen de waterdichtheid van het tentdoek aantasten, mag de katoenen
opbergzak beslist niet met zeep worden gewassen.

� Verpak ringen, scheerlijnen, gordijnen, grondzeil en slikranden apart, dus niet in de-
zelfde zak als de tent. Het grondzeil en de slikranden kunnen stoffen bevatten die het
tentdoek aantasten en de lijnen en ringen kunnen het doek eveneens beschadigen.


