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Auteur: Jon Shimwell, Newcastle under Lyme, Groot-Brittannië

Nu kunt u poetsen, zonder uw handen vuil of nat te maken!

Jon Shimwell stuurde ons een variatie op "Aquariumschoonmaak" (www.
supermagnete.fr/dut/project122): Ramen zemen !

Aangezien onze wijk door veel vogels
onveilig wordt gemaakt, heb ik een
goede methode nodig om mijn ramen
te zemen. Ik heb het volgende gedaan
en kon zo mijn probleem met behulp
van de supermagneten oplossen:

Ik nam de twee magneten des doods
(www.supermagnete.fr/dut/Q-51-51-25-
N), die ik nog in huis had, en een paar
eenvoudige huishoudelijke voorwerpen
om een magnetische spons te maken.

De grote spons sneed ik open en vulde
ik met een magneet des doods en een
stuk triplex. Het hout helpt om de druk
over een groter oppervlak te verdelen.

De spons plaatste ik aan de buitenkant
van het raam en aan de binnenkant van
het raam bewoog ik de tweede magneet
des doods. Dankzij het triplex glijden de
magneten mooi met precies de juiste
hoeveelheid druk over de oppervlakte
van mijn drievoudig verglaasde ramen.

Voor tweevoudig of enkel verglaasde
ramen zou ik (veel) zwakkere magneten
nemen. Men heeft immers niet voor
alles een machtige magneet des doods
nodig!
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Opmerking van de redaktie: OPGELET! Herr Shimwell hat de kunststof
beschermhulzen van zijn magneten des doods niet verwijderd en op deze wijze
(onwillekeurig?) de aantrekkingskracht tussen de beide magneten sterk
gereduceerd. Hiermee heeft hij vermoedelijk zijn ramen gered ...

  Belangrijke mededeling: Probeert u dit idee alstublieft uitsluitend met zwakkere
magneten uit, aangezien uw ramen bij een abrupte aantrekking tussen de
magneten makkelijk kapot kunnen gaan of worden beschadigd!! Wij aanvaarden
geen enkele aansprakelijkheid voor hierdoor ontstane schade.

Gebruikte artikelen
2 x Q-51-51-25-N: Blokmagneet 50,8 x 50,8 x 25,4 mm (www.supermagnete.fr/dut/
Q-51-51-25-N)
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De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.<br />Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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