
 

Tips en informatie 
 

SLAAPZAKKEN 
 
DONS OF KUNSTVEZEL 
Een kunstvezel vulling is ademend en kan vocht beter transporteren dan dons. Dons daarentegen is lichter 
van gewicht. Een kunstvezel vulling is voordeliger in prijs dan dons en is bovendien makkelijk uitwasbaar. 
Het gemak van een donzen slaapzak is dat dons makkelijk op te schudden is en eenvoudig te luchten. 
 
LAKENZAK 
Om diverse redenen is het interessant om een lakenzak aan te schaffen bij je slaapzak. Het zorgt voor extra 
hygiëne en de lakenzak is makkelijk uitwasbaar en snel droog. Hierdoor gaat ook de slaapzak langer mee. 
Een lakenzak kan ook gebruikt worden als zomerslaapzak tijdens warme nachten, in warmere klimaten. 
Ook zijn een super uitkomst wanneer je slaapt in hostels. Zo lig je altijd in je eigen lakenzak. 
 
(PERKAL) KATOEN 
Is een zeer fijn en dicht geweven 100% katoen. Het heeft een lichte glans en voelt uiterst zacht aan.  Perkal 
Katoen is slijtvast en duurzaam, waardoor je langdurig gebruiksplezier zult hebben. 
 
FLANEL KATOEN 
Flanel voelt bijzonder zacht en comfortabel aan.  Dit materiaal wordt gemaakt door katoen met een 
speciaal procedé te borstelen. Het heeft daardoor ook een nog hogere isolatiewaarde. 
 
ISOCRAFT 
Isocraft is een sterke holle 3D polyester vezelvulling die gesilliconiseerd is. Hierdoor blijft de vezel ook na 
het wassen van de slaapzak extra zacht. De open structuur van de vezel maakt dat Isocraft licht en elastisch 
is. Doordat de vezels rond lopen zorgen ze voor stilstaande lucht, wat resulteert in een goede warmte-
isolatie. 
 
HOLLOWFIBER 
Dit is een polyester vezel met ruimte voor stilstaande lucht, waardoor een goede warmte-isolatie ontstaat. 
Anti allergisch. 
 
ISOLATIEWAARDE 
Sinds 1 januari 2015 zorgt de DIN EN 13537 normering voor een eenduidige, gestandaardiseerde norm 
voor fabrikanten van slaapzakken. De testresultaten worden gebruikt voor de bepaling van de 
temperatuurwaarden van de slaapzakken.  Behalve de waarde die aan de slaapzak wordt toegekend, is ook 
bepalend voor het slaapcomfort, waar je slaapt (in een tent of caravan) en of je bijvoorbeeld op een 
luchtbed of op een zogenaamd Self Inflating matras slaapt. 



TIPS VOOR HET GEBRUIK EN ONDERHOUD 
 

 Laat de slaapzak regelmatig luchten, vooral als deze lang niet wordt gebruikt. 

 Gebruik de compressiehoes alleen voor transport van de slaapzak. Bewaar de slaapzak na 
thuiskomst bij voorkeur uitgerold, dat mag in een ruime hoes, met de rits open.  

 Gebruik voor het wassen een vloeibaar wasmiddel (1/3 van de normale dosering) of een speciaal 
donswasmiddel. Zorg ervoor dat er altijd goed nagespoeld wordt. Chemisch reinigen is af te raden. 
Hang de slaapzak te drogen, centrifugeer alleen bij een laag toerental! Gebruik geen wasdroger, of 
wanneer dit wenselijk is, zet hem op de laagst mogelijke temperatuur. Zorg ervoor dat de slaapzak 
echt helemaal droog is voor je hem opbergt. Neem de wasvoorschriften in acht! 

 Felle zon is slecht voor de meeste slaapzakken, met name voor de synthetische vullingen. Warmte 
is uiteraard geen probleem, maar hou de slaapzak uit direct sterk uv licht. 

 Als de slaapzak gescheurd is, moet deze meteen gerepareerd worden, om erger te voorkomen.  


