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

09.2.1  RAMEN  OPKNAPPEN

Bij oude houten ramen is vaak alleen een onderdeel in slechte staat, meestal het onderste gedeelte van de verticale
stijlen en de onderste ligger. Hier kan het vervangen van alleen deze delen voldoende zijn.
Als u een ander niet meer benodigd raam met dezelfde profielen hebt is het mogelijk een stuk hiervan te gebruiken.
Zaag het rotte stuk onder een hoek van 25 of 30° af, zaag het vervangingsstuk onder dezelfde hoek af (aanlassen of
aanscherven noemt de vakman dit), en voeg de twee met lijm en houten deuvels aan elkaar. Ik heb ook eens RVS
schroeven gebruikt, deze compleet verzonken en de gaten met houtproppen afgesloten. Slechte stukken kunt u
uitboren en met een prop vullen (zie hierover de hints onder menupunt 23.5).

afb. 09.2 - 1 Opgeknapt oud raam, op een renovatiebeurs op de stand van een vakbedrijf gezien.

Het herstellen van de hoekverbindingen kan moeilijk zijn omdat u zeker niet de hiervoor gebruikte speciale freeskoppen
hebt. Dan kunt u misschien uit een donorraam een stuk met deze infrezingen nemen.
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reserve 7

afb. 09.2 - 2

Bij de dorpel van dit kozijn begint links het verrottingsproces, te zien aan de scheuren in de verf en het opbollen van de
verf; rechts is het kozijn reeds betrekkelijk verrot. Misschien is de bij de renovatie aangebrachte voorzetdorpel er schuld
aan omdat die de afwatering belemmert.
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Maak een gratis website met Weebly
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