Kluswijzer
Gaten boren
Een gat in de muur boren is heel eenvoudig.
Met onderstaande tips kunt u deze klus nog
beter en sneller klaren.
Let op het soort muur!
Beton
Een betonnen muur is het
meest geschikt voor het
ophangen van wandversiering. Omdat die zo hard is,
blijven de pluggen er goed
in zitten. Een nadeel is wel,
dat u er een zogenaamde
hamerslag- of pneumatische
boormachine voor nodig
heeft. Dergelijke machines
kunt u meestal wel huren.
De boortjes zelf moeten er
vaak los bij worden gekocht
en die zijn nogal prijzig.
Baksteen
Een muur van baksteen is
minder hard dan beton. Een
zware boormachine is dan
ook niet nodig. Een klopboormachine heeft meestal
twee instellingen: met en
zonder kloppen. U houdt de
boormachine (met daarin
een steenboor) losjes vast
en boort – zonder kloppen
en met flinke snelheid – een
gat. Als dat enkele centi-

meters diep is, schakelt u de
klopstand in. Mocht het gat
te ruim uitvallen, dan kunt
u dit het beste dichtsmeren
en opnieuw beginnen.
Gips
Bij gipsplaten heeft u holle
wandpluggen nodig. Boren
in gipsplaten kunt u het
beste doen met een houtboor. Voor een gipswand,
zoals in veel nieuwe huurwoningen, kunt u het beste
gewone pluggen gebruiken.
Het gat kunt u met een
normale steenboor (zonder
kloppen) maken.

Een klopboormachine heeft meestal twee instellingen:
mét en zonder kloppen.

Kijk uit waar u boort!
Maak nooit een gat in een
rechte lijn boven of onder
een stopcontact of schakelaar. Wilt u precies weten
waar de elektriciteitskabel
ligt, dan zijn bij de ijzerhandel speciale metaalzoekertjes te koop.

De maten van de boor, de pluggen en de schroeven moeten op
elkaar zijn afgestemd.

Succes!
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