Hoe om ’n deurslot
te vervang

PROJEk 5
JY BENODIG

PROJEK 6

HOe om ’n dak of
skoorsteen te verseËl

JY BENODIG
Cashbuild-waterdigtingsverf, Cashbuild-membraanlap, kwas, skêr,
draadborsel, skuurpapier, skoppie en besem

nuwe deurslot, skroewe, klouhamer, twee skroewedraaiers,
houtbeitel

STAP 1

Afdrukke van Parys en New
York R470 elk, @home.
Rooi vaas R28, Kenly.

Skroef die handvatsel van
die deur los en trek die
pen in die middel uit. Jy
hoef net een kant van die
handvatsel af te skroef om
die slotmeganisme te kan
uittrek.

STAP 1

STAP 2

Vat ’n draadborsel en
borsel die oppervlakke
wat verseël moet
word deeglik. Borsel
alle roeskolle of los
verf tot jy ’n skoon oppervlak het. Skuurpapier kan ook gebruik
word om verf wat skilfer mee weg te skuur.
Vee dan die oppervlak
met ’n besempie.

Meet die membraanlap so groot
soos die deel wat jy
wil verseël. Sny
klein kepe in die
lap waar dit aan die
dak raak sodat dit
om die skoorsteen
pas. Moenie die lap
versnipper nie –
STAP 3
een stuk verseël
die lekplek beter.
Verf die waterdigtingsverf op die
skoorsteen en ’n gedeelte van die
dak. Druk die membraanlap versigtig in posisie bo-op die nat verf.
Gebruik ’n nat kwas en druk die
verf letterlik deur die lap. Waterdigtingsverf en membraanlap
werk doeltreffend as die lap deel
word van die oppervlak. Maak
dus seker dat die lap geen lugborreltjies vorm nie – druk enige
sulke borreltjies met die kwas uit.
Die lap moet behoorlik vasplak.
Verf ’n laag waterdigtingsverf met
hale in een rigting bo-oor die hele
gedeelte. Wag tot dit droog is en
verf nog ’n laag – verf die kwashale in die teenoorgestelde rigting.
S Waterdigtingsverf is beskikbaar
in ’n groot verskeidenheid kleure,
dus hoef jy nie jou netjiese dak te
ontsier nie.

STAP 3

STAP 2
Draai die skroewe wat die ou
deurslot vashou, los en trek
die slot versigtig uit. Gebruik
’n houtbeitel of plat skroewedraaier om die slot uit te lig
as dit effens styf sit.

Druk die nuwe slot in dieselfde opening in. As die slot effens vashaak,
kan jy met ’n hamer en houtbeitel
stukkies hout wegkap tot die slotmeganisme maklik inskuif. Draai die
skroewe vas. Druk die pen weer deur
die slotmeganisme en skroef of
draai die handvatsel wat jy in Stap 1
afgehaal het, weer vas.

WENK:

HAAL die ou slot uit en gaan daarmee
ysterwarewinkel toe om seker te maak jy
koop die regte grootte slot.
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