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TESTPRODUCTEN

1.  Ultramar Power Cleaner  
 met Ultramar Shampoo
2.  HG Zonnescherm-, Dek-  
 zeil- en Tentenreiniger
3. Stimex Tent Cleaner
4.  123 Products Alpha 
 Tentdoekreiniger
5.  Alpha 123 Canvas Cleaner  
 van Isabella
6.  Hedola Bio Power 
 Camping Reiniger 
7.  Mellerud Zonnescherm &  
 Tentdoekreiniger

Het onderzoek richt 
zich op welk middel het beste verontrei-
nigd doek (vuil, schimmel, algen) schoon-
maakt. Tevens meten we of de 
waterdichtheid en het waterafstotend 
vermogen na behandeling is aangetast. 
Tot slot onderzoekt een speciaal labora-
torium (Textile Lab, Hengelo) of schim-
mels na behandeling geheel zijn 
verdwenen of dat er restanten zijn ach-
tergebleven.
 Voor de test gebruiken we twee soorten 
doek van Ten Cate; All Season Touring 
en All Season Residential. Het dakdoek 
(Ten Cate All Season Touring) van een 
voortent die acht jaar intensief is 
gebruikt, moet er ook aan geloven. Bij 
deze tent meten we of er ook nog schim-
mels op het doek achterblijven na de 
schoonmaakbehandeling. Alle monsters 
behandelen we vijf keer. 

GEBRUIK

Alpha tentdoekreiniger van 123 Products, 
Alpha 123 Canvas Cleaner van Isabella en 
Hedola Bio Power Camping Reiniger sco-
ren goed als het gaat om gebruiksgemak, 
omdat het kant-en-klare producten zijn. 
Eén keer op te brengen en direct uitspoe-
len zonder intrekken. HG Zonnescherm-, 
Dekzeil- en Tentenreiniger scoort slecht. 
Dit middel lost slecht op. Bovendien 
moet het aan twee kanten worden aan-
gebracht en twintig minuten intrekken. 

WATERDICHT

Na vijf keer schoonmaken zijn alle tent-
doeken nog redelijk waterdicht. Het 

waterafstotend vermogen is bij de 
nieuwe doeksoorten nog goed, ook na 
alle vijf behandelingen. Bij het doek van 
de intensief gebruikte voortent, is het 
waterafstotend vermogen nog maar 
matig. Doek kan echter ook nog heel 
goed waterdicht zijn terwijl het geen 
water afstoot. Het gevaar is wel dat vuil 
zich gemakkelijker hecht in de vezels en 
dat kan op den duur van invloed zijn op 
de waterdichtheid. 

SCHIMMELS

Niet één middel maakt het doek super-
schoon. Je blijft toch vieze plekken zien. 
Het beste resultaat boeken Stimex Tent 
Cleaner en Ultramar. 
Uit de laboratoriumtest (schimmel-
kweek) op het gebruikte doek blijkt dat 
er bij elk merk toch nog schimmels ach-
terblijven. Deze zullen onder ideale 
groeiomstandigheden (vochtig en warm) 
na verloop van tijd toch weer groeien en 
zichtbaar worden. 

Een voortent die intensief wordt gebruikt, is na een paar jaar behoorlijk 
vervuild. Vogelpoep, groene aanslag, aangekoekt vuil en schimmel-
vorming maken de tent er niet mooier op. Schoonmaken dus. 
De KCK test 7 producten. Welk schoonmaakmiddel werkt het beste?

TEKST ELS PUNT EN RUUD WENTING  FOTOGRAFIE ANWB, RUUD WENTING  ILLUSTRATIE DINQ MEDIA

CONCLUSIE
Hoewel de totaalscore van de zeven schoonmaakmiddelen niet 
heel ver uit elkaar ligt, scoort 123 Products Alpha Tentdoekreiniger 
het beste. Dit middel wordt daarmee uitgeroepen tot KCK-testwin-
naar. Op de tweede plaats staat Stimex Tent Cleaner. De totaal-
score is even hoog als 123 Products maar het middel scoort minder 
qua gebruiksgemak en prijs per liter.

Opmerking: Alpha 123 Canvas Clea-
ner van Isabella scoort even hoog als 
de winnaar, omdat het qua samen-
stelling identiek is. Het wordt onder 
licentie met een eigen etiket en naam 
door Isabella op de markt gebracht. 
Logistieke invloeden maken dit mid-
del wel een euro duurder. 
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STIMEX 
TENT CLEANER

Stimex eerst verdunnen en na het 
opbrengen laten intrekken. Hierbij mag 
het doek niet droog worden, waar-
schuwt de gebruiksaanwijzing. Dat is 
lastig, zeker bij goed weer. Je moet het 
twee keer aanbrengen. Verwijdert het 
beste schimmels en vlekken. 

ULTRAMAR POWER CLEANER +
ZEIL & TENT SHAMPOO

De Cleaner en de Shampoo zijn twee 
verschillende, te combineren producten, 
zonder verdunning. De shampoo 
schuimt. Je ziet goed waar je bent 
gebleven met schoonmaken. De dub-
bele toepassing en het laten inweken 
van het middel vergt extra tijd.

HG ZONNESCHERM-, 
DEKZEIL- EN TENTREINIGER

Het poeder lost niet helemaal op. De 
korreltjes die overblijven na het afspoe-
len kunnen achterblijven. De voorge-
schreven intrektijd is 30 minuten. Het 
middel aan twee zijden opbrengen. 
HG tast de waterdichtheid na vijf behan-
delingen nauwelijks aan. 

BEOORDELING
Gebruiksgemak

   
 

 
Aantasting waterdichtheid

   
 

 
Invloed water afstoten

    
Visueel schoon

    
Schimmelverwijdering

     
Eindscore  

    

SPECIFICATIES
Inhoud 500 ml 
Verpakking vloeistof
Prijs  € 9,95

i www.stimex.com

PLUS EN MIN
  kant-en-klaar 
  shampoo vormt schuimlaag
  schoon resultaat 
  twee toepassingen kost tijd
  inweken kost tijd 
  duur

BEOORDELING
Gebruiksgemak  

   
 

 
Aantasting waterdichtheid  

   
 

 
Invloed water afstoten  

    
Visueel schoon  

    
Schimmelverwijdering  

    
Eindscore  

   
 

 

SPECIFICATIES 
Inhoud Shampoo 750 ml
Inhoud Power Cleaner 500 ml
Verpakking  kant-en-klare spray
Ultramar Power Cleaner  € 14,95
Ultramar Zeil & 
tent Shampoo € 13,50
i www.ultramar.nl

PLUS EN MIN 
  goedkoop
  tast waterdichtheid het minst aan
  lost moeilijk op
  aan twee kanten opbrengen
  spoelt lastig af
  inweken kost tijd

BEOORDELING
Gebruiksgemak  

   
 

 
Aantasting waterdichtheid 

    
Invloed water afstoten  

    
Visueel schoon  

   
 

  
Schimmelverwijdering  

    
Eindscore  

   
 

 

SPECIFICATIES
Inhoud 500 gr 
Verpakking poeder
Prijs  € 7,95

i www.hg.eu

BEOORDELING

   
 

  slecht

   
 

  matig

   
 

  voldoende

         goed

     uitstekend  

PLUS EN MIN
  schoon resultaat 
  verwijdert het beste gist- en 

       schimmelvlekken
  schuimlaag 
  gemakkelijk uit te spoelen
  verdunnen 
  inweken kost tijd 
  twee keer aanbrengen
  bij maximale dosering veel nodigGOEDKOOP 

ALTERNATIEF

Een goed en goedkoop 
alternatief tegen 
vooral schimmelvlek-
ken is een oplossing 
van bleekwater. Ga als 
volgt te werk: meng 
1 dl bleekwater met  
1 liter water. Niet ster-
ker maken! Met een 
plantenspuit de ver-
vuilde tent benevelen. 
Behandel altijd de hele 
wand of het hele dak. 
Let op: door een te 
sterke chlooroplossing 
kan het doek vergelen. 
Het gebruik van chloor 
brengt milieu- en 
gezondheidsrisico’s 
met zich mee.

Waterdi�theid 
wordt nauwelijks
aangetast
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123 PRODUCTS 
ALPHA TENTDOEKREINIGER

Kant-en-klaar product. Aanbrengen en 
voorzichtig benevelen met water. Oppas-
sen dat je niet alles afspoelt. Inweken 
niet nodig. Schuimlaag beperkt, je ziet 
niet goed waar je bent gebleven. Tast 
waterdichtheid na vijf behandelingen 
nauwelijks meetbaar aan. 

ISABELLA ALPHA 123 
CANVAS CLEANER
 
Isabella Voortenten brengt onder een 
eigen naam hetzelfde schoonmaakpro-
duct op de markt als 123 Products 
Alpha Tentdoekreiniger. Ook kant-en-
klaar, hoe� niet in te weken. Het tast 
waterdichtheid na vijf behandelingen 
nauwelijks meetbaar aan. 

HEDOLA BIO POWER 
CAMPINGREINIGER

Direct te gebruiken schoonmaakmiddel 
dat je maar één keer hoe� aan te bren-
gen. Door de schuimlaag is goed te zien 
wat is behandeld. Blij� iets achter op 
het gebied van waterdichtheid, maar de 
score is acceptabel. Het visueel schoon-
maake�ect is matig.  

MELLERUD ZONNESCHERM- 
& TENTDOEKREINIGER

Mellerud gee� niet aan hoe lang het 
middel moet inweken. Door de duide-
lijke schuimlaag goed en eenvoudig te 
verwerken. Het advies om een hoge-
drukspuit te gebruiken lijkt ons bij 
All Season-doek van voortenten 
onverstandig. 

PLUS EN MIN
  kant-en-klaar 
  tast waterdichtheid niet aan
  niet inweken 
  aanbevolen borstel werkt prettig
  risico wegspoelen bij benevelen
  beperkte schuimlaag 

BEOORDELING
Gebruiksgemak  

    
Aantasting waterdichtheid 

    
Invloed water afstoten  

    
Visueel schoon  

   
 

 
Schimmelverwijdering  

    
Eindscore  

    

SPECIFICATIES
Inhoud 1.000 ml 
Verpakking kant-en-klare spray
Prijs € 9,99

i www.123-products.nl

PLUS EN MIN 
  kant-en-klaar 
  tast waterdichtheid niet aan
  niet inweken 
  aanbevolen borstel werkt prettig
  risico wegspoelen bij benevelen
  beperkte schuimlaag 

BEOORDELING
Gebruiksgemak  

    
Aantasting waterdichtheid 

    
Invloed water afstoten  

    
Visueel schoon  

   
 

 
Schimmelverwijdering  

    
Eindscore  

    

SPECIFICATIES
Inhoud 1.000 ml 
Verpakking kant-en-klare spray
Prijs € 10,95

i www.isabella.nl

BEOORDELING
Gebruiksgemak  

    
Aantasting waterdichtheid 

   
 

 
Invloed water afstoten  

    
Visueel schoon  

   
 

 
Schimmelverwijdering  

   
 

 
Eindscore   

   
 

 

SPECIFICATIES
Inhoud 1.000 ml 
Verpakking gel
Prijs € 14,90

i www.hilariustrading.nl

PLUS EN MIN
  eenvoudig te verwerken
  schuimlaag
  verdunnen
  gebruik hogedrukreiniger 
  inweken kost tijd

BEOORDELING
Gebruiksgemak  

   
 

 
Aantasting waterdichtheid 

    
Invloed water afstoten  

    
Visueel schoon  

   
 

 
Schimmelverwijdering  

   
 

 
Eindscore  

   
 

 

SPECIFICATIES
Inhoud 1.000 ml 
Verpakking vloeistof
Prijs € 7,75

i www.vahb.nl

PLUS EN MIN
   kant-en-klaar kan direct worden 

gebruikt
  slechts eenmaal opbrengen
   opbrengen met spons zodra die ver-

zadigd is, kun je lang werken
  spoelt makkelijk uit
  e�ect niet goed zichtbaar
   hee� het meeste invloed op de 

waterdichtheid
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