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Gebruiksaanwijzing Dekzeilreiniger 
 
Algemeen 
Dekzeilreiniger is een reinigingsmiddel voor het verwijderen van groene en zwarte aanslag. De 
enzymen in het concentraat lossen organische en atmosferische vervuiling op natuurlijke wijze op. 
Enzymen zijn de belangrijkste bestanddelen in dekzeilreiniger. De dragende vloeistof bestaat uit een 
synthetische zeep die volledig biologisch afbreekbaar is. 
 
Werking 
Door het besproeien van de ondergrond gaan de enzymen aan het werk. Zij versnellen de 
afbraakreacties en zijn speciaal gericht op groene aanslag (door algen en mossen) en vervuilingen 
vanuit de atmosfeer. De gemiddelde vervuiling verdwijnt na enige tijd op natuurlijke wijze vanzelf. 
Meer hardnekkige vervuiling wordt gemakkelijker te verwijderen door een eerste behandeling met 
de dekzeilreiniger.  
 
Geschikte ondergronden 
Dekzeilreiniger is speciaal geschikt voor dekzeilen van boten. Maar ook zonneschermen, parasols en 
ander huifmateriaal zoals cabrioletkappen kunnen met dit middel worden gereinigd. Groen 
uitgeslagen masten of verstaging zullen ook reageren op een behandeling. Veel doek is 
geïmpregneerd. Om zeker te weten dat de zeep geen ongewenste vlekken of kringen oplevert, 
adviseren wij de reiniger eerst op een klein, niet in het oog springend deel van het doek te testen.  
 
Wanneer opbrengen 
De enzymen zijn werkzaam bij temperaturen tussen  10˚ - 50˚ C. Let op, het gaat om de temperatuur 
van het te behandelen materiaal, dus in de zomer in de volle zon is geen goed idee! Breng het 
product op een droge dag op, om te voorkomen dat de oplossing uitspoelt voor de enzymen hun 
werk kunnen doen.  
 
Verdunnen 
Dekzeilreiniger is een concentraat. Meng de reiniger met schoon (leiding-)water in de 
mengverhouding 1:4.  Op elk deel concentraat dus 4 delen water. Meng rustig om overmatig 
schuimen te vermijden. 
 
Hoe opbrengen 
Zorg dat grove vervuiling zoals vogelpoep wordt verwijderd. Breng vervolgens de dekzeilreiniger in 
ruime mate op met een spuit of spons. Bijna alle spuiten die een uniforme verdeling realiseren zijn 
geschikt. Zorg ervoor dat alles goed nat wordt! Zorg dat de oplossing goed in de ondergrond trekt. Na 
het opbrengen dus niet na-borstelen of spoelen! 
Wilt u toch naspoelen, geef de enzymen dan enige dagen de tijd om hun werk te doen. Het is aan te 
raden de bespuiting 2 maal per jaar uit te voeren. 
 
Overige informatie 
*De synthetische zeep die in dekzeilreiniger zit heeft invloed op de spanning van het 
oppervlaktewater. Dekzeilreiniger mag daarom niet met oppervlaktewater in aanraking komen. 
Behandel uw dekzeil boven land!   
*Spoel uw gereedschap goed uit na gebruik. 
*Lees voor gebruik goed de instructies en veiligheidsvoorschriften op de fles. 

 


