TENT REINIGEN

2015

& IMPREGNEREN

Welk middel gebruiken?

Sprayhood & Tent
Shampoo

Ultramar Power Cleaner

Canvas & Cotton Protector

Sprayhood & Tent
Protector

REINIGINGSMIDDEL
Voor zowel katoen ,
polyester/polyester en
Sumbrella. Verwijdert vuil,
schimmel, groene
aanslag, vogelpoep,
regenstrepen

REINIGINGSMIDDEL
Voor zware vervuiling en
diep ingedrongen vlekken

IMPREGNEERMIDDEL
Voor katoen, canvas en
linnen - Maakt waterdicht
en geeft extra
bescherming

IMPREGNEERMIDDEL
Voor Sumbrella Maakt
waterdicht en
vuilafstotend. Speciaal
beschermende formule
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Sprayhood & Tent Shampoo
Voor het reinigen van:
Tent, zeil, buiskap, bootkap, zeilhuik, zonwering, parasol, markies,
bootkussens, cabriokap, dekzeil, dektent.
Voor zowel katoen, polyester/polyester en Sumbrella.
Verwijdert vuil, schimmel, groene aanslag, vogelpoep,
regenstrepen, vliegen en spinnenvlekken, etc
Sprayhood & Tent Shampoo 2,5 L

Zelfs de allermodernste doeksoorten kunnen zonder probleem
veilig gereinigd worden.

Prijs: 30,95 excl btw

Verbruik: 2,5 L = 15 tot 30 m² (afhankelijk van doeksoort)

Gebruiksaanwijzing







Maak het doek eerst vochtig met water.
Daarna Ultramar Sprayhood & Tent Shampoo op het doek aanbrengen en met een zachte borstel inwrijven.
Laat circa 20 minuten inwerken en vervolgens met voldoende water en gebruik van de borstel goed naspoelen.
Bij hardnekkige vervuiling de behandeling herhalen en de inweektijd verlengen.
Bij zware vervuiling en diep ingedrongen vlekken verder reinigen met Ultramar Power Cleaner.
Gebruik Ultramar Sprayhood & Tent Protector om het doek waterdicht te maken en te beschermen tegen schimmels, algen,
vlekken.

Gebruik bij zeer zware vervuiling en diep ingedrongen vlekken tevens Ultramar Power Cleaner.

Ultramar Power Cleaner
Voor het reinigen van:
diep ingedrongen vlekken en zware vervuiling.
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Niet gebruiken op Nylon
(Spinnakers) en Kevlar.
Ultramar Power Cleaner 1 L
Prijs: 14,45 excl btw

Verbruik: 1L = 8 tot 15 m² (afhankelijk van doeksoort)

Gebruiksaanwijzing




Ultramar Power Cleaner op het doek aanbrengen en met een zachte borstel inwrijven.
Laat circa 1 uur inwerken. Ziet u geen verandering? Spuit een beetje extra Power Cleaner en borstel opnieuw in. Laat
wederom intrekken. Herhaal dit, tot de vlekken verdwenen zijn. Dit kan enkele uren duren. Vervolgens met borstel en
voldoende water goed naspoelen.
Gebruik Ultramar Sprayhood & Tent Protector om het doek waterdicht te maken en te beschermen tegen schimmels, algen,
vlekken.
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Canvas & Cotton Protector
Voor impregneren en waterdicht maken:
tipi tent, safaritent, legertent, vouwwagen,
Speciaal voor: katoen, canvas, linnen
Het doek is minder gevoelig voor: schimmels en weervlekken,
groene aanslag en algen, regenstrepen, spinnenvlekken,
vogelpoep
Canvas & Cotton Protector 2,5 L

Het doek blijft langer: Schoon, droog, waterdicht

Prijs: 28,75 excl btw

Verbruik: 5 L = 20 tot 50 m² (afhankelijk van doeksoort)

Gebruiksaanwijzing









Het doek dient voor gebruik goed droog te zijn.
Eventueel eerst reinigen met Ultramar Sprayhood & Tent Shampoo en Ultramar Power Cleaner.
Can goed schudden.
Breng Ultramar Canvas & Cotton Protector in ruime mate en gelijkmatig aan.
Het doek dient volledig verzadigd te zijn met Ultramar Canvas & Cotton Protector.
Eventueel met schone borstel in doek wrijven.
Na behandeling goed laten drogen.
Eventueel behandeling herhalen.

Tip: behandel ook de binnenkant van tent!

Sprayhood & Tent Protector
Impregneermiddel:
Maakt waterdicht en vuilafstotend
Voor Sumbrella, Yurten, cabriokap, bootkussens, zonwering
Sprayhood & Tent Protector 2,5 L

Speciaal beschermende formule - Al jaren aanbevolen door
zeilmakers!

Prijs: 49,55 excl btw

Verbruik: 2,5 L = 15 tot 30 m² (afhankelijk van doeksoort)

Gebruiksaanwijzing







Het doek dient voor behandeling schoon en droog te zijn.
Eventueel eerst reinigen met Ultramar Power Cleaner en Ultramar Sprayhood & Tent Shampoo
Breng Ultramar Sprayhood & Tent Protector in ruime mate en gelijkmatig aan.
Na behandeling goed laten drogen.
Eventueel behandeling herhalen.
Protector op de ramen of bijvoorbeeld op het dek niet in laten drogen maar gelijk verwijderen.

Tip: behandel ook de binnenkant van tent!
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De prijzen zijn in euro's en exclusief BTW en verzendkosten
Voor bestelling kunt u een mail sturen naar: info@indianententen.nl
Geef uw adres en aantal producten duidelijk aan.

Verzendkosten
Max 30KG, prijzen zijn inclusief BTW:
Nederland ( behalve de eilanden ) € 6,50
Belgie
€ 8,95
Duitsland
€ 9,50

Dick Verdonk
Lekermeer 12
1647 PB Berkhout
T: +31(0)229573240
F: +31(0)229573240
M: +31(0)620257901
E: info@indianententen.nl
I: www.thematenten.nl

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden zoals gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te
Alkmaar op 27-04-2011 onder depotnummer 76/2011 Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden zal u op eerste verzoek kosteloos worden
toegezonden.
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