Hoe om ’n driepuntmuurprop te vervang

PROJEk 1
JY BENODIG

PROJEk 2

HOe om ’n geKRAAKTE
teËl te vervang
JY BENODIG

driepunt-muurprop,
skerp mes en skroewedraaiers

teël, teëlhegmiddel, teëlbry, klouhamer,
koubeitel, bou-emmer, teëltroffel, spons,
veiligheidsbril, skoppie en besem, waterpas
en ou skroewedraaier

STAP 1

Krap soveel as moontlik van die
bryvulling rondom die gebreekte
teël uit met ’n ou skroewedraaier.
Gebruik ’n koubeitel en klouhamer om die gebreekte teël uit te
haal. Begin deur met die beitel en
hamer in die kraak die naaste aan
’n hoek of kant van die teël te kap.
Dra ’n veiligheidsbril sodat stukkies teël nie in jou oë spat nie.
Kap versigtig van buite na binne
sodat die ander teëls nie kraak of
splinter nie.

STAP 1
Verwyder sowat 25 mm van
die koord se plastiekomhulsel met ’n mes. Maak ’n
sny van sowat 1 mm diep
in die omhulsel, maar moenie deur die gekleurde isolasiemateriaal om die drie
koperdraadjies sny nie.

STAP 2

STAP 2
Kap al die ou teëlhegmiddel tot op
die betonoppervlak los. Maak seker
daar bly nie skerp stukkies agter
nie, anders sal die nuwe teël ongelyk lê en weer kraak. Vee die oppervlak skoon met ’n skoppie en
besem. Plaas die nuwe teël in posisie om te kyk of jy diep genoeg
skoongekap het. Jy het ’n ruimte
van omtrent 10 mm tussen die
teëls nodig vir die voegbry.

Bekers R29 elk, servette R17 elk,
Breville-ketel R490, alles @home.
Essentials-lepels R89,95 vir ses,
wit porseleinborde R35 elk, alles
Woolworths. Blik R229, Loads of
Living.

Verwyder 6 mm van die gekleurde isolasiemateriaal om
STAP 3
elk van die drie koperdrade en
Draai die skroefies op elk van die koperpunte van die prop losser.
rol dan die koperdraadjies tusSteek die geel-en-groen draad in die gaatjie in die koperpunt heel
sen jou vingers om hulle mooi
bo in die driehoek. Dis gewoonlik met ’n E vir Earth (aarddraad) gesaam te druk.
merk. Draai die skroefie vas sodat die draad stewig sit. Steek die
bruin draad in die onderste
punt wat met ’n L vir Lewend
gemerk is en draai die skroefie
stywer. Steek die blou draad in
die laaste koperpunt wat met
’n N vir Neutraal gemerk is.
Druk die koord deur die twee
wit klampies voor jy die deksel
opsit en dit vasskroef.
Onthou
Blou = neutraal (N)
Bruin = lewend (L)
Geel-en-groen = Aard (Earth)

WENK:

Gebruik ’n swart rubbermuurprop vir
elektriese toebehore soos wasmasjiene
of droËrs wat baie krag verbruik.

STAP 3

Stoel in Yellow
Balau R795, Tropic
Trader. Kussings
R89 elk, @home.

Meng net genoeg hegmiddel
(in die emmer) volgens die aanwysings. Smeer met die troffel
aan die teël se agterkant. Gebruik die getande kant van die
troffel om dun strepies in die
hegmiddel te trek. Druk die teël
vas. Gebruik ’n waterpas om te
kyk of dit gelyk is. Laat oornag
droog word. Smeer dan die bry
aan. Wanneer dit droog is, vee
dit skoon met ’n klam spons.
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