
Bekbreedte?
Fretboor?

Loodslabben?
Klussen moet
niet moeilijker

worden dan het al is...
Dit Klus-ABC

brengt gelukkig licht
in de duisternis.
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ACRYLVERF Verf op waterbasis
die minder oplosmiddelen bevat
dan verf op alkydbasis en daar-
door beter is voor het milieu en
de gezondheid. Kwasten worden
met water schoongemaakt.

AFHANGEN Klemt een deur
of raam? Grote kans dat hij niet
goed is afgehangen, oftewel niet
goed is afgewerkt en in de schar-
nieren hangt. Afhangen dus!

AFREIEN Een klus die meestal
aan de vakman wordt overge-
laten, maar wie mee wil praten:
met een rechte lat mortel op de
vloer of op de muur egaliseren.
(Voor 'mortel', zie M!)

huis in kan komen. Kort gezegd
voorkomt het dat waterleidingen
vacuüm trekken.

BEKBREEDTE De breedte van
het klemgedeelte van een bank-
schroef.

BERAPEN Het aanbrengen van
de eerste, ruwe pleisterlaag.

BIT Een deeltje dat je op de
boormachine zet, waarmee je
schroeven los en vast kunt draaien.

BOEIDELEN De afwerkingsrand
(van hout, multiplex of kunststof)
die zich onder de dakgoot bevindt.

C LLENBETON Lichtgewicht
betonblokken die goed isole-
ren en waarmee snel en relatief
goedkoop een wand kan worden
neergezet. De blokken worden
op elkaar gelijmd en er hoeft dus
niets gemetseld te worden.

COMPOSIET Natuursteenkorrels
die met kunsthars aan elkaar
gebonden zijn. Het wordt onder
andere voor aanrechtbladen
gebruikt.

CONTACTUJM Deze lijm breng
je aan op de te lijmen onderde-
len en vervolgens moet je even
wachten. Pasnadat de lijm is
verdampt, worden de onder-
delen tegen elkaar aan gedrukt.
Montagekit is een vorm van
contactlijm.

DAKBESCHOT De betimmering
of de platen waarop de dak-
bedekking is aangebracht.

DEUVEL Een houten pennetje
waarmee twee aan elkaar
gelijmde delen onzichtbaar
kunnen worden versterkt.

DHG-TEGELS Dubbel Hard
Gebakken tegels die slijtvast zijn
en veel voor vloeren worden
gebruikt.

AFSCHOT Het schuin aflopen
van onder andere vloeren, werk-
bladen en daken. Iser te weinig
afschot, dan is bijvoorbeeld bij
een inloopdouche een natte
badkamervloer gegarandeerd.
Afschot zorgt er met andere
woorden voor dat het water goed
naar het putje kan wegstromen.

ALKYDVERF Verf op basisvan
alkydhars. Deze is minder 'groen'
dan verf op acrylbasis.Verdunnen
en gereedschappen schoon-
maken gebeurt met terpentine.

AVA Algemene Voorwaarden
voor Aannemingen in het bouw-
bedrijf of makkelijker gezegd:
een standaarddocument waarin
onder meer de aansprakelijk-
heid en verplichting van zowel
aannemer als opdrachtgever
worden vermeld. Denk ook aan
afspraken met betrekking tot
betaling, meerwerk en eventuele
geschillen.

.IWCHTER Dit wordt in de
volksmond ook wel 'stankafslui-
ter' genoemd. Zoals die laatste
naam al doet vermoeden, heeft
dit alles met riolering te maken.
De beluchter zorgt ervoor dat er
geen stank vanuit het riool het

DOORSPIJKEREN Twee delen
met spijkersaan elkaar vastmaken.
Hier worden extra lange spijkers
voor gebruikt die aan de achter-
kant worden kromgeslagen.

DRAADEIND Metalen staaf die
over de hele lengte van schroef-
draad isvoorzien.

I OXYUJM Meestal is dit een
tweecomponentenlijm die
voor vrijwel alle materialen kan
worden gebruikt en voor een
erg krachtig resultaat zorgt .

EXPANSIE DELEN Om het tik-
ken van warmwater- en riole-
ringsleidingen te verhelpen (wat
ontstaat door het uitzetten en
krimpen) worden er vaak stukken
flexibele pijp gebruikt de expan-
siedelen.

FRETBOOR Handboortje
waarmee kleine gaten in hout
en dunne materialen kunnen
worden gemaakt.

SBETONPLUGGEN Pluggen
voor poreuze bouwmaterialen. Ze
hebben brede vinnen, waardoor
ze niet meedraaien en sterk zijn.

GEELBAND Heeft niets met
judo te maken, maar verwijst
naar stukadoorsmortel dat voor
gekorreld en decoratief pleister-
werk wordt gebruikt.

GOUDBAND Stukadoorsmortel
voor glad, wit stuukwerk waar-
mee diepe gaten of scheuren
kunnen worden opgevuld.

HART-OP-HART Hiermee
wordt de afstand tussen bijvoor-
beeld twee latten aangegeven,
gemeten vanaf het midden van
de eerste lat tot het midden van
de tweede.

HOEKANKER Metalen hoekstuk
waarmee balken met elkaar
kunnen worden verbonden.



HOEKPROFIEL Opengewerkt paraatje te gebruiken. Het geeft PUR-SCHUIM Polyurethaan iso- schroefkoppelingen in gas- en
profiel met een hoek van aan waar de leidingen lopen. latieschuim wordt veel gebruikt waterleidingen.
negentig graden. Dit wordt bij voor het opvullen van kieren en
het stuken gebruikt om mooie LOODSLABBEN Stroken lood gaten. Pasop, want het zet na TEGELKRUISJE Onmisbaar
rechte hoeken te krijgen. (slabben) waarmee waterdichte het spuiten uit tot dertig keer zijn hulpmiddel bij het betegelen.

aansluitingen kunnen worden oorspronkelijke volume. Onder Ze worden op de hoeken van
HOLLEWANDPWGGEN gemaakt. Vaak gebeurt dit bij- invloed van vocht in de lucht is iedere tegel geplaatst, waarna de
Meestal is het lastig om iets voorbeeld bij de overgang van het in no time hard, waarna het volgende tegel er weer tegenaan
zwaars aan een voorzetwand op de schoorsteen naar het dak. moeilijk weer weg te krijgen is. wordt gezet.
te hangen. Hollewandpluggen
bieden uitkomst. Ze kunnen MDF Deze afkorting staat voor PVA-UJM Niet-watervaste rneu- TROFFEL Handgereedschap dat
worden gebruikt bij gipsplaat- 'medium density fibre' een plaat- bellijm voor hout. Hij is wit van wordt gebruikt door metselaars,
wanden en spreiden zich pas materiaal dat bestaat uit heel fijn kleur, maar wordt transparant na stukadoors, voegers en tegelzet-
achter het plaatmateriaal, waar- gemalen en hard geperste spaan- het opdrogen. Erzijn soorten die ters om specie mee te verwerken.
door ze een stuk steviger zijn. plaat. Het hout heeh geen nerf vochtbestendig zijn.

of structuur en kan voor allerlei VERSTEKBAK Een bak met ver-
KEILBOUTEN Stalen muur- doeleinden worden gebruikt, CHELWERK Houten latten schillende gleuven erin. Hij kan
ankers voor zware lasten. Ze bijvoorbeeld voor meubels. die als ondergrond dienen voor worden gebruikt om latten in een
hebben een bout en meestal het aftimmeren van een muur of vaste hoek te zagen.
vier spreidende delen. MEERWERK Het extra werk plafond.

van een project. Dit staat vaak WATERPOMPTANG Wordt
KNELFlnlNGEN Hiermee kun niet op de begroting. Vraag hier ROODBAND Stukadoorsmortel gebruikt voor het vastgrijpen en
je, sneller en eenvoudiger dan vooraf naar bij de aannemer. voor wit, glad stuukwerk met vastzetten van pijpen, fittings
door solderen, roodkoperen scheuren tot 1 cm diep. en ander loodgieterswerk.
leidingen met elkaar verbinden. MESSING Het uitstekende
Meestal zijn voor koudwater- randje bij een schrootje of SCHIETLOOD Gewicht aan een
leidingen fittingen van 15 mm vloerplank dat past in de groef touwtje waarmee men kan zien VERKOOPI N FORMATI E
nodig, de dikte van leidingen van het volgende deel. of iets lood recht staat. Brabantia, 040-228 22 33, www.

voor warm water varieert. brabantia.com • cando, 0575-

MORTEL Moeilijk woord voor SIFON Ook wel 'zwanenhals' 5844 61, www.cando.eu • Capita!
KOUD OP ELKAAR SPljKE- metselspecie op basisvan kalk, genoemd Hij zit onder een goot- ornaments, 013-511 5050, www.
REN/SCHROEVEN Twee delen zand en andere toevoegingen. steen, wasbak of bad en heeft capitalornaments.nl • Dulton, www.

van een bepaalde constructie een kromme vorm die inderdaad dulton.nl • Gamma, 033-434 8605,
worden op elkaar vastgemaakt PIJPSNIJDER Een apparaat wel wat wegheeft van de hals www.gamma.com • Gesbo Serres,

zonder dat ze ook maar enigs- met een klem met een wiel~e, van een zwaan. Er blijh water in 0411-64 35 SS, www.gesbo.nl •
zins in elkaar grijpen. dat wordt gebruikt voor het de bocht staan, waardoor verve- HilIhout, 038-850 45 50, www.hill-

afsnijden van koperen en stalen lende geurtjes uit het riool niet hout.com • Ikea, www.ikea.nl

KRAALDEEL Houten lat of pijpen. verder worden verspreid. .Intratuin, 0348-43 91 00, www.

schroot met een sierrandje. intratuin.nl· Jasno shutters, 0497-
PLEISTERSPAAN Troffel met SIUCONENKIT Een middel op 51 5213, www.jasnoshutters.com

KWARTRONDFREES Een een ronde of spitse punt voor basis van siliconenrubber waar- • Keet in Huis, 020-419 59 58,

type freeswaarmee rondingen pleister- of fijn metselwerk. mee bijvoorbeeld de opening www.keetinhuis.nl • Loods 5,
kunnen worden gemaakt. (Voor 'troffel', zie de T) tussen tegels en de vloer kan 0900-23556637, www.loods5.nl

worden dichtgemaakt. Het is blij- • Massive, www.massive.nl • Niek
LAMINAAT Eenvloerbedekking PRIMER Grondverf voor kunst- vend elastisch, watervast en hecht Roos Serrebouw, 0161-43 25 58,

die bestaat uit een ondergrond stof of metaal. op bijna iedere ondergrond. www.houtenserres.nl • Nijhof,
(meestal een soort plaatmateri- 035-45861 11, www.nijhofbaarn.nl

aal), met daarop een kunststof PROjEtnAPIJT Laagpolig ta- STEMPEL Een steunpilaar voor • SeIetti, www.seletti.it. Serbo

toplaag die redelijk slijtvast is. pijt dat erg slijtvast is en daarom het tijdelijk stutten van balken en Serres,0548-61 86 86, www.serbo.n

voor zwaar gebruik bedoeld is. plafondplaten. Hij is eenvoudig • Sunschutters, 020-571 15 SS,
LEIDINGDDECTOR Om te in hoogte verstelbaar en gemaakt www.sunshutters.nl • Vos home-
voorkomen dat bij het boren in PU-LljM Watervaste houtlijm op van metaal. garden, 075-684 61 44, www.vos-
een muur de water- of elektrici- polyurethaanbasis. Vult spleten homegarden.nl • Woonfabriek
teitsleiding wordt geraakt (met op en IS erg geschikt als construc- TEFLONTAPE Deze tape wordt Amsterdam, 020- 311 86 30,

alle gevolgen vandien), is dit ap- tielijm voor binnen en buiten. gebruikt voor het afdichten van www.woonfabriekamsterdam.nl.
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