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Vivent les bricoleurs!
Christian, bricoleur par passion, pas par necessité.

10.1.7   HANDIGE  TIPS   -
                                                             -   KLUSERVARINGEN

Handige tips 
Voor het monteren van waterkranen en afvoer kunt u de wastafel of keukengootsteen het beste ondersteboven op de
werkbank of twee schragen plaatsen. Zo kan men zowel de kranen met hun aansluitslangetjes als de sifon makkelijk
vast-zetten. Dan pas monteert u de wastafel tegen de muur of de gootsteen op het onderkastje.

Het watersysteem zet u pas op druk als zowel het koud- als het warmwatersysteem compleet aangesloten zijn. Als
alleen het koudwatersysteem aangesloten is kan bij (thermostatische) mengkranen water uit de warmwateraansluiting
schieten.

De Flexpipes van waterkranen dienen steeds met een zachte bocht gelegd te worden, nooit recht en op spanning (en,
aan de andere kant, ook niet met scherpe bochten, want dan kan de flexpipe worden dichtgeknepen). In het voorbeeld
van afb. 1 en 2, het ging hier om de vier aansluitingen van een dubbele wastafel, moesten de aanvoerpijpen verlengd
worden omdat de nieuwe mengkranen flexbuizen van 30cm lengte hadden ipv. de massieve zachte koperen leidingen
van de oude, die 35 of 40cm lang waren. 

afb. 10.1.7 - 1 Linker wastafel: Beide toevoerpijpen om 10cm
verlengd - alles OK!

afb. 10.1.7 - 2 Rechter wastafel: Dit is een grensgeval, misschien
net nog goed, maar misschien was ook hier een hogere ligging
van de aansluitingen op zijn plaats geweest.

Achteraf verzuchtte betrokken bricoleur met toch wel enige ervaring:
En tegen anderen zeg ik altijd meten, meten en nog eens meten. De Engelsen vatten dit kort en bondig samen:

measure twice, cut once.
Want wat was eenvoudiger geweest dan de bestaande zacht koperen pijp van 10 mm ongeveer tien centimeter boven
de invoer in de 12 mm koperen aanvoerleiding af te zagen. Met knelkoppelingen van 10 mm (bicône) naar de standaard
3/8 schroef aansluiting was het dan snel voor elkaar geweest. Aan de rechterkant zouden de flex aansluitingen iets
minder strak zijn aangesloten, en aan de linker kant zou de verlengoplossing niet nodig zijn geweest.
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reserve 7

afb. 10.1.7 - 3 afb. 10.1.7 - 4

afb. 10.1.7 - 5

Hier (rechts) wordt de slang door een te scherpe bocht,
veroorzaakt door een te grote lengte en de ongunstige
ligging van de toevoer, afgeknepen:

Ik heb nog eens bij een brico gekeken: 
aanluitleidingen voor waterkranen zijn inderdaad alleen
in 30cm lengte verkrijgbaar. Flexbuizen met twee wartel-
moeren van bijv. 12/17 (=3/8") zijn in alle mogelijke
lengtes aanwezig (afb. 3 en 4), maar die voor de water-
kranen nodige met 8mm male schroefaansluiting vond ik
alleen in 30cm (afb.4 rechts boven en rechts onder,
details zie afb.5).

afb. 10.1.7 - 6

volgende →
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