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TENTZEILMACHINE 
 
Als tentverhuurder hebben we wekelijks vele tenten uitstaan. Hierdoor komen wekelijks 
honderden of duizenden vierkante meters tentzeil terug van een verhuurlocatie. 

Met name in de nattere maanden zijn deze tentzeilen vies, van alle bladeren, neerslag, stof en 
activiteiten binnenin de tent. 

Om te zorgen dat deze zeilen zo snel mogelijk weer brandschoon zijn, hebben we een eigen 
zeilenwasmachine. Met deze machine gaat het wassen van zeilen snel en goed en kunnen we 
onze klanten voorzien van een schone tent. 

Een zeilenwasmachine wordt bediend door 1 of 2 personen. De snelheid van verwerking is 
afhankelijk van het type machine, de grootte of lengte per zeil en de mate van vervuiling. 
 
 
Hoe het Wassen van Tentzeilen Werkt: 

1.    Weken (optioneel) 
Als tentzeil bijzonder vuil is, wordt het een aantal uren in een speciale weekbak gedaan. In 
deze weekbak zit warm water en speciaal tentzeil schoonmaakmiddel. 

Het schoonmaakmiddel is altijd een ecologisch niet-schadelijk middel. Hierdoor blijft het zeil, de 
mensen die het zeil schoonmaken en het milieu gespaard.  

Door het tentzeil een aantal uren te laten weken, worden alle grove viezigheden losgeweekt 
van het tentzeil. Dan hoeft de zeilenwasmachine niet zo hard te werken. 

2.    Vuilwaterbak (eerste wassing) 
Het tentzeil wordt vastgeknoopt aan het stuk tentzeil wat al in de wasmachine is geplaatst. In 
feite is het een oneindig lange streng van tentzeil, die door de machine wordt getrokken. 

Het tentzeil wordt voortgetrokken door het voorgaande stuk zeil en gaat als eerste door de 
‘vuilwaterbak’. Dit is een bak gevuld met water en het eerder genoemde schoonmaakmiddel. 

In deze weekbak blijven de ergste viezigheden achter. 

3.    Borstels 
Vanuit de vuile weekbak wordt het tentzeil door een aantal borstels getrokken. Deze borstels 
zijn hard genoeg om plakkerige materialen te verwijderen, maar zacht genoeg om het pvc 
tentzeil niet te beschadigen. 

De borstels verwijderen ruim 75% van het vuil dat op de tentzeilen aanwezig is.  
Alle grove stukken vuil die verwijderd worden, blijven niet in de borstels zitten, maar  
vallen naar beneden in de ‘vuilwaterbak’. 

4.    Schoonwaterbak (tweede wassing) 
Als de tentzeilen door de eerste borstels zijn gegaan, worden ze van boven naar onderen 
getrokken. Vanuit de onderkant gaan de tentzeilen door een tweede waterbak. 
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Deze bak is vele malen schoner dan de eerste en hier zit ook geen schoonmaakmiddel 
in. Deze weekbak zorgt ervoor dat al het schoonmaakmiddel van het tentzeil wordt verwijderd 
en de laatste resten vuil extra worden losgeweekt. 

5.    Tweede set borstels 
Voor de tweede maal wordt het tentzeil door een set borstels gehaald. Deze borstels zijn 
geplaatst om vuil wat is blijven zitten alsnog te verwijderen. 

6.    Tentzeil droger 
Het drogen van het tentzeil is essentieel om tentzeilen netjes te houden. Een tentzeil kan niet 
nat worden opgeslagen! 
 
Achtergebleven vocht (al is het maar een klein beetje) zal het tentzeil laten verweren. Als u in 
een aluhal zeilen ziet met vlekken die in het zeil lijken te zitten als een soort `landkaart`; is dat 
zeer waarschijnlijk schade door matig of niet gedroogde zeilen die zijn opgevouwen. 
Het ophangen van de zeilen om deze te drogen kost veel tijd en ruimte. Om die reden worden 
alle tentzeilen bij ons door een zeer sterke droger met warme lucht getrokken. 
 
 

 


