Projek 7 Vervang ’n beskadigde vloerteël
VOOR

Wat het jy nodig?

PROJEK 8 Installeer ’n buitelig
VOOR

Ekstra teël om die beskadigde een mee te vervang, ’n klein beitel of skroewedraaier, teëlsement, troffel, voegbry, voegbryplaatjie, spons

Wat het jy nodig?

Waterdigte buitelig, gloeilamp, 10 m elektriese dubbel-en-aardkoord, elektriese boor, Bosch lang 10 mm-betonboorpunt, 6 mm-betonboorpunt, skroewe en proppe, kragprop, poli-klampe, hamer, skroewedraaier

STAP 1

Kap die beskadigde teël uit
met ’n hamer en skroewedraaier of klein beiteltjie.

STAP 2
Meng die teëlsement volgens
die aanwysings op die pak. Gebruik die troffel en wend die
teëlsement aan. Plaas die teël
op sy plek.

STAP 1

Volg die aanwysings en verbind die elektriese koord en
die buiteligmontering.

Stoel R129,99, Mr Price Home. Res van rekwisiete stilis se eie.

STAP 3

STAP 2
STAP 3
Meng die voegbry volgens die
aanwysings op die pak en gebruik
’n voegbryplaatjie om dit netjies
in die gleuf tussen die teëls in te
werk. Laat staan ’n paar minute.
Miso-lyfseep R160, Miso Pretty-seep R80, naweektas R495, Imagenius. Asblik R19,99, Pep Gebruik ’n skoon, klam spons om
Home.
die orige voegbry af te vee.

WENK:

Keramiekteëls kan versplinter en stukkies in
alle rigtings laat spat. Dra altyd ’n bril en dik
handskoene wanneer jy met Keramiekteëls werk.

Meet presies waar jy die lig
wil installeer en gebruik die
lang betonboorpunt om ’n
gat dwarsdeur die muur te
boor. Merk waar die skroewe
vir die ligmontering gaan
wees en boor kleiner gate
daarvoor. Sit die proppe in
die gate.

WENK:

Ryg die elektriese koord deur
die gat in die muur en skroef
die ligmontering teen die
muur vas en. Skroef die gloeilamp in en draai die glasskerm stewig vas. Gebruik
poli-klampe om die elektriese
koord na die naaste muurprop te lei. Sit ’n driepuntkragprop aan die einde van
die koord.

laat ’n elektrisiËn veiligheidshalwe alle elektriese
werk nagaan.
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