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WERKPLAATS:

KONTAKT:

Onderhoud en reiniging van bootkappen en dekzeilen van acryl- of polyesterdoek 

De beste manier om uw doek mooi te houden, is door deze iedere maand schoon te spuiten met schoon water. 
Hiermee voorkomt u dat vuil in het doek trekt en hoeft u het minder vaak grondig te reinigen. In de meeste 
omgevingen is een grondige reiniging iedere twee tot drie jaar vereist. 
Grondige reiniging van het doek kan gedaan worden op de boot of, wanneer daar ruimte voor is, aan de wal. 

Lichte reiniging 

Om het doek op de boot te reinigen kunt u de volgende stappen volgen: 

• Los vuil afborstelen met een zachte borstel.

• Doek schoon spuiten met schoon water.

• Maak een schoonmaakoplossing van schoon water met een zachte zeep zoals Dreft of Woolite.

• Gebruik een zachte borstel om het schoonmaakmiddel aan te brengen en schoon te maken.

• Laat indien nodig de schoonmaakoplossing goed in het doek trekken.

• Na reiniging het doek grondig afspoelen met schoon water tot alle zeepresten verwijderd zijn.

• In de open/buiten lucht laten drogen.

• Indien nodig behandeling herhalen.

Grondig reinigen hardnekkige vlekken en schimmel 

Voor hardnekkige vlekken kunt u een aangelengd mengsel van bleekmiddel en zeep gebruiken om 
schimmelvlekken te behandelen. Om vuil wat van het dak is gelekt of andere vergelijkbare vlekken te 
behandelen is wellicht een sterk ontvettingsmiddel nodig (zie voor de Sunbrella vlekkentabel: 
www.beukenholdt.nl/documenten ). 
Schimmel groeit niet gemakkelijk op acryl- of polyesterdoeken, maar schimmel kan wel groeien op vuil of 

andere vreemde substanties die niet van het doek verwijderd zijn. 

U kunt onderstaande stappen volgen om hardnekkige vlekken te verwijderen: 

• Verwijder los vuil zoals beschreven bij “Lichte reiniging”.

• Maak een schoonmaakoplossing van 4 liter schoon water met 250 ml. bleekmiddel (chloor) en 60 ml.

zachte zeep (zoals Dreft of Woolite).

• Breng de schoonmaakoplossing aan op het doek en laat het tot 15 minuten intrekken.

• Dep de vlek met een spons of schone handdoek (niet aan de coating zijde = binnenkant).

• Spoel het doek grondig af met schoon water tot alle zeepresten verwijderd zijn.

• In de open/buiten lucht laten drogen.

• Let op: de gecoate zijde (binnenkant) van het doek mag alleen met de schoonmaakoplossing

besproeid/bevochtigd worden, en niet gedept of geborsteld.

Denk bij het gebruik van een bleekmiddel aan de omgeving. Materialen anders dan acryl- of polyesterdoek 

hebben wellicht een ongunstige reactie op het bleekmiddel, zoals verteren of verkleuren. Dit geldt o.a. ook 

voor de stiksels of voor tapijten. Bleekmiddelen kunnen schadelijk zijn voor de natuur om u heen. Voorkom 

gebruik van een bleekmiddel wanneer u omringd bent door water of natuur (bij voorkeur deze 

reinigingsmethode toepassen aan wal). 

Nabehandeling 

Acryl- en polyesterdoeken zijn behandeld met een water- en vuilafstotende finish, die zodanig is ontwikkeld dat 

deze een aantal jaren meegaat. Na reiniging kan deze opnieuw worden aangebracht. Geadviseerd wordt om 

het doek, na het reinigen, te behandelen met Tex Aktiv Guard. 

Voor het dagelijkse onderhoud kunt u Tex Aktiv Clean in handige sprayflacon gebruiken. Onderhoudsproducten 

voor uw bootkap of dekzeil zijn verkrijgbaar in onze webshop: www.beukenholdt.nl/shop.  
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