
Hoe maak ik mijn vouwtent schoon? 
Reinig zelf eenvoudig uw tent.
Wie herkent dit niet? Uw vouwtent is veel buiten gebruikt of heeft onder bomen en struiken 
gestaan en is vuil geworden. 

MASTERTENT vouwtenten zijn bewust zo ontworpen dat ze in enkele seconden kunnen worden 
opgezet of ingeklapt.. Daarom raden we aan onze tenten na gebruik altijd op te ruimen om ze te 
beschermen tegen eventuele beschadiging en/of vervuiling. 

Is uw vouwtent vuil? Maak hem dan goed schoon!

Als uw tent vuil is geworden, moet deze zoveel mogelijk worden schoongemaakt met een mild 
schoonmaakmiddel om ervoor te zorgen dat er geen schade aan het tentdoek ontstaat. 
Daarnaast mag het tentdoek niet in de wasmachine worden gewassen, maar moet met de hand
worden gewassen. In de wasmachine kan de waterafstotende en brandvertragende coating 
beschadigd worden door overmatige behandeling, waardoor uw vouwtent niet meer of slechts nog 
gedeeltelijk waterbestendig en brandvertragend is. 

Schoonmaken met lauwwarm kraanwater en een zachte doek

Maak eerst het tentdak of de zijwand nat met puur kraanwater, zonder een harde straal te gebruiken. 
De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 30 °C. Nadat al het tentdoek nat is gemaakt, kan het 
oppervlak van de vouwtent worden afgenomen met een zachte doek of een zachte spons en 
lauwwarm water (maximaal 30 °C). U dient weinig druk te gebruiken en geen borstels. 

Gebruik van milde schoonmaakmiddelen

Als schoonmaken met puur kraanwater niet is gelukt, kunt u proberen het tentdoek schoon te 
maken met een mild schoonmaakmiddel, bijvoorbeeld met een neutrale zeep. Vermijd het gebruik 
van chemische schoonmaakmiddelen. Ook hier dient u een zachte spons of een zachte doek te 
gebruiken en niet teveel druk te gebruiken. 

Toepassing van de genoemde tips is op eigen risico, omdat er schade kan ontstaan aan het 
tentdoek vanwege de vele samenstellingen van schoonmaakmiddelen en een onjuiste toepassing 
daarvan. Er wordt daarom geen garantie op succes gegeven en er wordt geen aansprakelijkheid 
aanvaard voor eventuele schade. 

Voldoende laten drogen

Na het schoonmaken moet het tentdoek volledig drogen om schimmelvorming te voorkomen. 
Het is het beste om het tentdak of de zijwand te laten drogen op een droge, goed geventileerde 
plaats. Daarna kunt u alles opbergen.


