
Uw tent is weer schoon en geïmpregneerd, klaar voor het nieuwe vaarseizoen. 
Gezien het vochtige klimaat van Nederland is de komst van schimmelgroei nooit 
helemaal uit te sluiten. Al sinds jaar en dag kunnen door verschillende factoren 
schimmels zich ontwikkelen, oorzaken zijn:

• de toenemende luchtvervuiling 
• de beperkingen voor het gebruik van schimmelwerende tijdens de productie  
 van stoffen. (Europese milieunorm voor schimmelwerende producten)
• vochtig klimaat 

Elk jaar komen er via de lucht enkele duizenden 
nieuwe schimmels bij. Voor schimmelvorming 
(spocht) zijn 4 elementen absoluut noodzakelijk: 
vocht, warmte, kiemcellen en voedingselementen. 
Één van deze vier elementen uitschakelen volstaat 
om schimmelvorming te voorkomen. Inmiddels 
heeft ZONklaar een R&D afdeling opgezet, om  
met de verschillende doekfabrikanten en chemie 
bedrijven te zoeken naar een oplossing voor dit 
probleem.

Verder geven we een aantal tips waardoor u  
schimmelgroei kunt afremmen.

• voordat de kap wordt terug geplaatst is het  
 raadzaam om de buizen en de kuip af te nemen  
 met een sopje van 1 deel bleek / chloor en  
 10 delen water. Als u al last had van agressieve  
 schimmelgroei, is het raadzaam om alles af te  
 nemen (kijk vooraf of het materiaal niet  
 verkleurd, erna afnemen/spoelen met ruim  
 schoon water).
• plaats een vochtvreter om de luchtvochtigheid  
 naar beneden te brengen.

• beperk het roken onder de kap tot een minimum.  
 In rook zitten deeltjes die schadelijk zijn voor  
 het doek van uw buiskap.

• voorzie zoveel mogelijk in een maandelijkse  
 onderhoudsbeurt: Even de tuinslang buitenom  
 of een zachte kleerborstel over de binnenkant  
 is al genoeg om vuil weg te halen.
• zorg er voor dat zeil of doek schoon en droog  
 is voordat u het opvouwt.
• liever geen eten klaarmaken onder uw kap of  
 bimini. In rook, gas en kookluchtjes zitten  
 schadelijke micro elementen die een voedings- 
 bodem creëren voor schimmels.
• zet af en toe een bakje met azijn onder de kap, de  
 zuren die verdampen gaan schimmelgroei tegen.

De nieuwe aangebrachte impregneerlaag gaat 
afhankelijk van de omgeving, gemiddeld  tussen 
de twee en drie jaar mee. Wanneer u onze tips  
uitvoert zult u zien dat u langer van een schone 
kap kunt genieten.

Wij danken u voor de opdracht en wensen u een mooi vaarseizoen toe.

Tips en adviezen
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