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WERKPLAATS:

KONTAKT:

Bootkap vensters reinigen en onderhouden 

De vensters van uw bootkap zijn gemaakt van een weekgemaakt pvc materiaal. Naarmate de 

vensters ouder worden, zullen deze steeds meer verweren en verharden, net zolang totdat deze 

ondoorzichtig worden en kunnen barsten. 

U kunt veroudering van een venster herkennen aan het minder soepel worden van het venster, en 

aan het ontstaan van een witte of soms bruinige verkleuring. Meestal begint de verkleuring aan de 

onderkant van het venster. Vensters die het meest aan zonlicht worden blootgesteld verweren het 

eerste. 

Deze verwering is niet tegen te houden, en kan ook niet worden gereinigd of verholpen. Wanneer uw 

vensters hard geworden zijn, of een verkleuring vertonen, dan dienen deze te worden vervangen. 

Regelmatig onderhoud 

Om uw vensters mooi te houden dient u deze regelmatig te reinigen met een ruime hoeveelheid 

schoon water en een zachte (microvezel) doek. 

Eventueel kan dit worden gedaan in combinatie met het reinigen van de bootkap, waarbij dan de 

vensters als laatste nog goed moeten worden afgespoeld en afgenomen met een zachte doek. 

Grondige reiniging 

Bij ernstige vervuiling of licht beschadigde vensters, dienen deze grondig gereinigd te worden. 

Voor grondige reiniging kunt u onderstaande stappen volgen: 

• Verwijder eerst los en oppervlakkig vuil door goed spoelen met schoon water en afnemen

met een zachte doek.

• Reinig de vensters met een daarvoor geschikt reinigingsmiddel, zoals Zonklaar Plastic Spray

of Imar Strataglass Protective Cleaner. Volg daarbij de beschrijving van het desbetreffende

middel.

• Laat de vensters goed drogen in de open/buiten lucht.

Nabehandeling 

Na het reinigen van de vensters met één van bovengenoemde producten, zijn deze antistatisch en 

direct beschermd tegen vuil. Ook wordt de zichtbaarheid van fijne krassen sterk verminderd. 

Wanneer verdere behandelingen van krassen e.d. nodig is, dan kunnen de vensters na reiniging 

behandeld worden met een kras verwijderend middel zoals Imar Strataglass Protective Polish. 

Let op: het resultaat van de behandeling is afhankelijk van de algehele staat van de vensters. Bij 

verouderde of ernstig beschadigde vensters zal het resultaat minder tot nauwelijks zichtbaar zijn. 

Alle benodigde producten voor het reinigen en onderhouden van vensters zijn te verkrijgen in onze 

webshop: www.beukenholdt.nl/shop . 

http://www.beukenholdt.nl/shop

