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

08.3.3   EEN  BESTAAND  PLANKENPLAFOND  OPKNAPPEN

Wanneer u een plankenplafond heeft dat
enigszins in orde is en geen isolatie nodig
heeft dan is het eigenlijk voldoende dit
plafond goed te verven of te beitsen. Dit is
vooral een geschikte oplossing als er aan
de bovenkant al isolatie of een opdekvloer
ligt en u het onderaanzicht wilt bewaren.
In afb. 1 is zo’n geval te zien. De balken
zijn glanzend geverfd en de enigszins
ruwe planken in de dekkende beits gezet. 

Maar door de witte verf worden alle onregelmatigheden en vooral kieren, die bij het donkere hout helemaal niet
opvielen, duidelijk zichtbaar - u ziet het op afb.1. Dan is het goed de hoek tussen balk en plank met een hollat af te
dekken, zoals op afb.2.
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reserve 7 Hier is overigens alles (balken, planken, hollatten) glanzend geverfd - volop keuze voor iedereen:
- alles mat
- balken glanzend, planken mat (mijn voorkeur)
- alles glanzend.

    

Als balken en planken kleurloos transparant
behandeld zijn valt dit alles minder op, zie
afb.3. Hier zijn ook hollatjes aangebracht.

Bij een ander project bestond het plafond uit
brede planken, variërend tussen 220 en 280
mm, waarvan de kieren open stonden. Dat
plafond was natuurlijk niet stofdicht. 

afb.08.3 - 4

Hier heb ik aan weerskanten van de balken eerst hollatten met een fors profiel aangebracht en dan op de kieren latjes
van 8x30mm met de pneumatische tacker gespijkerd. Omdat de planken iets bol stonden lag de hollat niet overal goed
aan. Ik heb deze tussenruimtes met acrylaatkit volgespoten, zorgvuldig afgestreken en geverfd. In afb.4 is dit te zien. 
Afb.5 toont het resultaat – alsof het altijd al zo was geweest. Ook hier zijn balken en hollatjes glanzend, maar kierlatjes
en planken mat behandeld. 
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volgende →

Maak een gratis website met Weebly
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