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Materiaal: Boot dekzeilen: type polyester gecoat Long Life. 
 
Alle rechten welke hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn onder voorbehoud. 
 
Instructie (z.o.z. tekening A-B) 
 

 Het dekzeil kan gebruikt worden voor het afdekken van de boot bij trailertransport of 
bij het afmeren aan de kade en/of opslag op de wal. 

 Het zeil is voornamelijk bedoeld om de boot schoon te houden van stof, bladeren, 
uitwerpselen van vogels, verkleuring en regen. 

 Vouw het dekzeil geheel open. Let op het label ‘front’ wat de voorzijde aangeeft. 

 Verwijder, indien mogelijk, de diverse uitstekende accessoires van de boot (dollen 
e.d.) en dek eventuele scherpe randen af met een doek. 

 Indien de boot een ring of oog aan de voorzijde en achterzijde heeft, span dan een 
touw of band van de voorzijde naar de achterzijde van de boot om eventueel 
doorzakken van het zeil bij waterval te voorkomen. (tek.A) 

 Bij grotere overspanningen is het mogelijk om een support pole (optie) in de boot te 
plaatsen (tek B) 

 Hou de gelabelde zijde onder en plaats eerst de V-vorm over de punt van de boot, 
trek vervolgens het zeil naar achteren over de achterzijde van de boot. 

 Het ingezoomde trekkoord zal het zeil op zijn plaats houden. 

 Voor extra borging bij harde wind kunnen de bijgeleverde spanbanden rondom de 
boot worden gespannen. 

 Wij raden het ten zeerste af om de afdekhoezen over andere afdekmaterialen c.q. 
stoffen en/of zonnedaken te gebruiken. 

 Voor extra stevigheid en bij trailertransport kunt u de meegeleverde spanbanden 
gebruiken om het zeil te fixeren.   
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Opslag 
 

 Zorg ervoor dat indien het zeil niet wordt gebruikt deze goed droog is alvorens het 
deze weer in de zak te plaatsen. 

 
Onderhoud 
 

 Spuit het zeil niet schoon met een hoge drukspuit, het zeil en de coatlaag zullen 
beschadigen waardoor werking verloren gaat. 

 Neem een niet krassende spons met lauw water en neem het zeil hiermee af. 

 Bij hevige of langdurige regenval dient men naar inzicht het zeil te controleren op 
waterzakken om slijtageplekken te voorkomen en de functie te waarborgen. 

 
Garantie 
 

 De garantie vervalt indien niet aan bovenstaande wordt gehouden. 
 Bij normaal gebruik is een garantie van 1 jaar van toepassing. 

 

Instructie (tekening A-B) 
 

 
 
 

 

Tek. A 

Span het touw van de punt van de boot naar het midden van de 

achterzijde van de boot alvorens het zeil te plaatsen. 

 

 

Tek.B 

Een extra optie is om een of meerdere zeilspanner(s) in de boot 

te plaatsen waarna vervolgens het zeil gespannen kan worden. 

 


