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Een bijzonder nuttig werktuig voor mensen, die met schroeven werken.

Ik ben stukadoor (verantwoordelijk voor
gipsplaten en stucwerk). Dit hier is mijn
nieuwste gereedschap: Een stuk hout,
waarop aan de voor- en achterkant elk
een potmagneet met verzonken gat
vastgeschroefd is: een grote CSN-48
(www.supermagnete.fr/dut/CSN-48) en
een kleine CSN-16 (www.supermagnete.
fr/dut/CSN-16) aan de achterkant.

Dankzij de sterkte van CSN-48 blijft dit
gereedschap aan de staalprofielen in het
plafond vastzitten - zelfs dwars door een
13 mm dikke gipsplaat (BA13) heen.

De CSN-16 op zijn beurt kan ik
eenvoudig in een doosje schroeven
houden en talloze magneten blijven er
aan kleven.

Beide toepassingen zijn reeds bekend
en nog niet bijzonder innovatief. Maar
het wordt nog beter ...
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Wanneer de gipsplaat al over het metaalprofiel is aangebracht, is het bijna
onmogelijk het metaal weer te vinden en er schroeven in vast te schroeven. Hier
komt mijn gereedschap van pas! De CSN-48 vindt probleemloos het metaal terug
en kan dan eenvoudigweg op zijn kop blijven hangen. Aan de CSN-16 hangt een
behoorlijke schroevenvoorraad voor het grijpen. Daarmee worden de gipsplaat en
het metaalprofiel aan elkaar geschroefd.

Het geheel spaart mij veel tijd en de schilder moet geen markeringen op het
gipsplafond meer wegverven.

Dank jullie wel, supermagnete!

Gebruikte artikelen
1 x CSN-16: Potmagneet Ø 16 mm met verzonken gat (www.supermagnete.fr/dut/
CSN-16)
1 x CSN-48: Potmagneet Ø 48 mm met verzonken gat (www.supermagnete.fr/dut/
CSN-48)
1 x ZTN-16: Potmagneet Ø 16 mm met rond doorlopend gat (www.supermagnete.
fr/dut/ZTN-16)
1 x ZTN-48: Potmagneet Ø 48 mm met rond doorlopend gat (www.supermagnete.
fr/dut/ZTN-48)
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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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