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COTTON TENTS

Hallo,

7. Bouw ook het A-frame van de deur buiten
op, laat één been van het frame los zodat je
twee lange palen naast elkaar hebt. Duw
het frame door deur, met de paalvoeten
eerst. Maak het frame volledig. Verwijder
het plastic kapje bovenaan het frame en
steek de pin door het daarvoor voorziene
koperen ringetje in het tentdoek. Langs de
buitenkant plaats je vervolgens het kapje
weer op de piek. Binnenin de tent plaats je
twee benen van het A-frame in de daarvoor
voorziene houders gelast op het grondzeil.
De centrale paal en het frame van de deur
moeten nu rechtstaan.

1. Controleer of alle nodige onderdelen geleverd
werden: tent, grondzeil, palenset, grote en
kleine haringen. Een hamer, steen of stuk hout
komt van pas bij het plaatsen van de haringen.
2. Neem de tent uit de zak, rol ze uit en leg ze op
een vlak stuk grond. Ga na of er geen scherpe
steentjes, twijgen of stukken afval onder
liggen.
3. Verzeker je ervan dat het tentdoek aan het
grondzeil geritst is. Ook alle andere ritsen, van
ramen en deuren, dienen gesloten te zijn.
4. Zoek de deuropening en verplaats de tent in de
gewenste richting. Het is aanbevolen de deur
loodrecht tegenover de aanwezige windrichting
in te plaatsen.
5. Steek de kleine haringen, door de koperen
ringetjes voorzien op het grondzeil, stevig in de
grond. Richt de hoek bovenaan de haring weg
van de tent. Vooraleer je de haring plaatst trek
je het grondzeil stevig naar je toe. Zo zorg je
voor een strakke plaatsing van de tent. Gebruik
de elastische ringen niet.
6. Bouw de centrale paal op buiten de tent. Rits
de deur vooraan open en ga de tent binnen met
je hand rond de D-vormige ring op de centrale
paal. Dit is de bovenkant van de paal. Zoek de
top van de tent en duw de paal hiertegen op.
Je kan het grondzeil als hefboom gebruiken en
de paal telkens een stukje dichter naar het
midden schuiven.

8. Sluit de rits van de voordeur terug en fixeer
de belangrijkste scheerlijn van de tent, deze
bevestigd aan de deur bovenaan. Gebruik
hiervoor de grote T-haringen. Fixeer nu ook
de andere scheerlijnen door de haringen op
circa 120 tot 180 cm van de tent te
plaatsen. Plaats iedere scheerlijn mee met
de richting van de naden in het katoen. Er
hoeft nog geen spanning op de touwen te
zitten. Steek alle haringen onder een hoek
van 45° in de grond, waarbij de top van de T
loodrecht op de richting van de scheerlijn
staat. Zorg er ook voor dat de V-vorm van
de haring wegwijst van de tent.

1

Sibley Ultimate

Opzetinstructies

COTTON TENTS

9. Als alle scheerlijnen stevig bevestigd zijn begin
je met het opvoeren van de spanning op de
tent. Het katoenen doek moet overal
gelijkmatig strak staan. Hiervoor loop je rond
de tent en pas je spanning aan waar nodig.
Zorg ervoor dat de plastic spanner zich steeds
minstens 50 cm van de tent bevindt - als je niet
voldoende scheerlijn lijkt te hebben om de tent
mooi op te spannen heb je de haringen te
dichtbij geplaatst.

Een Sibley Ultimate inpakken
Berg je tent enkel op wanneer ze kurkdroog is. Pak
nooit een nog vochtige of natte tent in. Nooit. Als
je toch moet inpakken en vertrekken vanop je
kampeerterrein: plooi het tentdoek dan losjes op
en laat het volledig drongen bij aankomst thuis.
Wanneer je tent VOLLEDIG droog is, volg dan deze
instructies om ze in te pakken:
1. Trek de haringen uit de grond en gooi de
scheerlijnen meteen op het tentdoek zodat
ze de grond niet raken. Steek de haringen
ook meteen in het daarvoor voorziene
opbergzakje, ze zijn soms moeilijk terug te
vinden in het zand of hoog gras.
2. Trek ook de kleine haringen uit het
grondzeil en berg deze op.
3. Vouw de tent dubbel met het katoenen
doek naar binnen. Beweeg de tent zodat
alle lucht eruit is en vuil eraf valt. Laat de
zon eventuele condens op het grondzeil
drogen.
4. Vouw de tent nogmaals dubbel zodat je een
driehoek krijgt. Laat ook nu eventueel
drogen.
5. Vouw de tent tot een lange strook, op de
breedte van de tentzak.
6. Leg de palenset en haringen op de tent.
7. Rol de tent zo strak mogelijk op rond de
palenset en haringen.
8. Trek de tentzak over de opgerolde tent,
draai om en sluit de rits.

10. Tijdens het gebruik van de tent dien je de
spanning geregeld bij te regelen. Het doek zal
rekken en ook de grond past zich wat aan. Zorg
ten allen tijde voor een gelijkmatige strakke
spanning van de scheerlijnen.
TIP: Indien de deur te strak staat, waardoor je de rits
moeilijk opent of sluit, plaats dan de twee scheerlijnen
aan iedere zijde van de deur dichter bij de centrale
scheerlijn. Dit verlaagt de spanning op dit deel van de
tent.
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De zijwanden oprollen

Onderhoud en zorg

Rits de katoenen zijwanden los van het grondzeil en
rol ze op naar boven. Bevestig ze met het daarvoor
voorziene haakje. Eens de wanden opgerold zijn dien
je tent opnieuw onder spanning te brengen. Deze
spanning moet je dan weer doen afnemen wanneer je
de wanden terug wilt inritsen.

Je tent op voorhand krimpen
Een katoenen tent kan je vergelijken met een
nieuwe jeansbroek, wanneer je ze wast, krimpt ze
licht. Dit werkt in het voordeel van de tent. De
katoenvezel neemt water op, zwelt en zet op die
manier het weefsel dicht, je doek wordt op een
natuurlijke manier waterdicht; Een gloednieuwe
tent laat bij de eerste hevige regen soms enkele
druppels door, dat is volstrekt normaal. Wil je dit
vermijden, zet de tent dan even op in je achtertuin
en maak ze goed nat of wacht op de eerstvolgende
regenbui alvorens op je eerste kampeertrip te
vertrekken!
Een Sibley Ultimate schoonmaken en behandelen
Je tent schoonmaken en tijdig herbehandelen
verlengen de levensduur ervan, dit is dan ook een
cruciaal voor een goed onderhoud. Onze blog gaat
dieper in op het reinigen van je tent:
Verschillende
factoren
zoals
vochtigheid,
blootstelling aan UV-straling, bladafval en
eventuele schimmels, variëren sterk per locatie.
We raden aan om je tent iedere 12-25 weken
gebruik grondig te reinigen en te herbehandelen.
Houd er rekening mee dat afhankelijk van de
locatie dit minder of net vaker dient te gebeuren.
Indien je schimmelplekken of groene aanslag
ontdekt op je tent is onmiddellijke actie vereist. De
schimmel moet gedood worden zodat deze zich
niet verder verspreid over je doek. Eens katoen
schimmel oploopt, zijn de vlekken zeer moeilijk te
verwijderen. Een goede preventieve behandeling
vermijdt dit.
Alvorens je de tent kan herbehandelen dien je ze
goed schoon te maken. Droge modder en
viezigheid kan je er met een zachte borstel steeds
vlot afborstelen.

3

Sibley Ultimate

Opzetinstructies

COTTON TENTS

We overlopen hier het proces van reinigen en
herbehandelen van je tent:

Grondig reinigen
Het voorkomen van schimmel en groene aanslag
is
uiteraard
het
beste
voor
je
tent.
Schimmelplekken
kunnen
echter
steeds
voorkomen, met name in warme regio?s met veel
begroeiing en vogels. Geen zorg: mocht de natuur
je tent sneller hebben aangetast dan dat je ze kon
beschermen, volg dan onderstaande instructies.

Je hebt een tuinslang, emmer, zachte borstel of spons,
een schoonmaakproduct en impregneermiddel nodig.
1. Meng 4 delen water met 1 deel azijn om
eventuele schimmels te doden of gebruik een
specfiiek product om canvas te reinigen.
2. Rol je tent uit en fixeer ze met de haringen in
het grondzeil. Verwijder al het stof, vuil en
borstel het doek schoon. Gebruik eventueel
een stofzuiger (met borstel) voor de kleinste
deeltjes.
3. Spoel de tent volledig met water.
4. Gebruik een zachte borstel of spons om het
doek schoon te maken met het gepaste
product, gebruik voldoende water. Begin
bovenaan de tent en werk naar beneden. Het is
handig om je tent even op te zetten om elk stuk
canvas vlot te bereiken.
5. Spoel grondig en meermaals af. Ga na dat er
nergens product achterblijft op het doek.

Eerst en vooral, houd rekening met volgende
punten:
-

-

Laat de tent volledig drogen alvorens ze verder te
behandelen.
Nadat je de tent met een product hebt schoongemaakt dien je ze altijd te herbehandelen. De tent
dient beschermd te blijven tegen regen, schimmel en
UV-straling.

-

Vermijd volgende methodes voor de behandeling, deze
kunnen je tent permanent beschadigen. Gebruik nooit
een hogedrukreiniger, wasmachine, bleekmiddel,
allesreinigers, wasverzachters of detergenten.
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Verwacht
geen
wonderen:
schimmelplekken volledig verwijderen is
bijna onmogelijk. De tent zal er nooit als
nieuw uitzien. Toch heeft behandelen zin,
aangezien de schimmel gestopt moet
worden. Je zal nog hier en daar vlekjes
zien, maar de tent gaat weer een hele tijd
mee.
De tent reinigen tot in het diepste van
iedere katoenvezel is een grondig en
tijdrovend karwei. Het kan dat je het hele
proces meermaals moet herhalen. Alles
hangt af van de graad van aantasting die je
tent opliep.
Voorzie hulp, een katoenen tent die nat is,
wordt erg zwaar!
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7. Laat de tent voor minstens 4 uur weken.
Roer af en toe in het vat. Laat ze gerust een
hele nacht weken indien dat goed uitkomt.
8. Als de tent schoongemaakt is wil je deze
natuurlijk op een schoon grondzeil kunnen
plaatsen. Reinig dit laatste daarom zoals je
een keukenvloer zou schoonmaken: een
milde zeep, water en een borstel zullen
volstaan voor het PVC-grondzeil.
9. Wanneer de tent geweekt heeft, giet je het
vuile water weg, laat de tent nog liggen in
het vat. Vermijd de oplossing rechtstreeks
in het gras te gieten.
10. Spoel de tent al een keer af wanneer het vat
op zijn zij ligt, je kan dan zien of de tent
schoon genoeg is. Eventueel moet je het
voorgaande proces herhalen.
11. Wanneer de tent schoon genoeg is spoel je
ze grondig af met water. Keer de tent
voldoende om, verzeker je ervan dat al het
product weggespoeld is.
12. Leg de tent terug op je schone grondzeil en
zet ze op.
13. Spoel nogmaals goed af.
14. Laat de tent volledig drogen.
15. Herbehandel
de
tent
met
een
impregneermiddel. Zo wordt ze terug
waterdicht en is ze beschermd tegen
schimmelvorming en UV-straling.

Een
schoonmaakmiddel
specifiek
voor
katoenen tenten: bicarbonaat of de Shampoo
en Power Cleaner van Ultramar.
Een grote ton, oud bad of ander voorwerp
waarin je de tent kan laten weken. Voorzie
extra ruimte voor water.
Een stevige stok: bezemsteel, roeispaan, alles
zonder scherpe uiteinden werkt.
Een zachte borstel of bezem
Véél water, bijvoorbeeld aangevoerd via
tuinslang
2 personen
Idealiter 24-48 uur goed weer, waarbij je de tent
kan laten drogen doorheen het proces
Een impregneerproduct, zo vermijd je dat je dit
hele proces gauw moet overdoen. Bijvoorbeeld
Anchor Extra of Ultramar Protector

Te doorlopen stappen:
1. Verwijder al het zand en bladafval met een
zachte borstel of bezem
2. Rits het katoenen tentdoek los van het
grondzeil, het grondzeil maak je afzonderlijk
schoon. Laat de scheerlijnen gerust aan de
tent hangen indien ze vuil zijn. Let er op dat je
ook deze opnieuw behandelt om ze te
beschermen tegen UV-straling.
3. Vul een grote ton of bad met ongeveer 30 cm
warm water. Voeg de juiste hoeveelheid
product toe (aangegeven op de verpakking).
Het product lost eenvoudiger op in warm
water.
4. Plaats de tent (enkel het katoen) in je
voorziene vat.
5. Vul verder aan met water tot de tent volledig
ondergedompeld is.
6. Roer en keer de tent om tot ze volledig
doordrongen is met het product.

Levensduur
Hoe lang je tent meegaat is sterk afhankelijk van
de omstandigheden waarin je ze gebruikt:
luchtvervuiling, sterke UV-straling, natuurlijke
vervuiling (vogelpoep, modder, zout water,...),
menselijke vervuiling (denk aan olievlekken,
wijnvlekken, zonnecrème,...) beperken allemaal de
levensduur van je tent. Wanneer je goed zorg
draagt voor de tent mag je gerust op 60+ weken
gebruik rekenen. Bij geregeld schoonmaken en ten
gepaste tijde herbehandelen geniet je jarenlang
van je Sibley tent.
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