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Flexibele bevestiging aan het raam dankzij magneten of magneetband

Wanneer u een flexibele oplossing zoekt om vliegengaas aan uw ramen te
bevestigen, dan bent u hier op de juiste plek. Laat u zich door drie verschillende
projecten inspireren, waarbij magneten als bevestigingsmethode voor de
insektenhorren dienen. Muggengaas met magneten te bevestigen brengt u de
volgende voordelen:

 • U kunt de hor op elk moment aanbrengen of verwijderen.
 • U hoeft het muggengaas niet met veel moeite aan een klittenband te

bevestigen.
 • U kunt de hor zonder te boren aanbrengen – een oplossing, die vooral huurders

op prijs zullen stellen.

Onderstaand vindt u handleidingen en tips en trucs, hoe u vliegengaas het beste
met magneten bevestigt.

Bevestiging met magneetband
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            Vanwege uw actuele cookieinstellingen kunt u de video niet starten. Indien u
instemt met de verklaring gegevensbescherming kunt u zich deze inhoud laten
tonen.

          

          

                        Ik stem er in to, dat mij externe inhouden worden getoond. Dit kan
worden gebruikt om persoonsgegevens door te geven aan platforms van derden.
Meer hierover in onze Privacyverklaring (www.supermagnete.fr/dut/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden
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Muggengaas bevestigen heel
eenvoudig met magneetband! Wij laten
u hier zien hoe u met eenvoudige
middelen een horregaas aan uw raam
kunt bevestigen – helemaal zonder te
boren. En wel zo, dat u de insektenhor
telkens weer probleemloos en snel kunt
aanbrengen en weghalen.

Benodigd materiaal

 • Zelfklevend magneetband, 3 cm breed (www.supermagnete.fr/dut/MT-30-STIC)
 • Muggengaas
 • Textiel plakband (ook bekend als duct tape) in een kleur naark keuze
 • duimstok
 • Schaar

Stap 1

Meet u allereerst het raam met een
duimstok op. Knipt u vervolgens het
zelfklevende magneetband op maat,
zodat u enerzijds 4 stukken voor de
buitenkant van het raam en andererzijds
4 stukken voor de hor zelf heeft. Plakt u
vervolgens de 4 stukken magneetband
van buiten rond om het raamkozijn. Let
u erop dat het kozijn schoon en vetvrij is en drukt u het magneetband goed aan.
Het magneetband dient ideaal gesproken een nacht goed te worden aangedrukt
om de best mogelijke lijmsterkte te bereiken. Bezwaart u het bijvoorbeeld met een
zwaar voorwerp en laat het zo rusten. Pas daarna dient de lijm te worden belast.

Stap 2

Om de afmetingen van het vliegengaas
te bepalen telt u bij de gemeten lengte
en breedte van het raam nog ongeveer
6 cm elk op. Zo kan het gaas op het 3 cm
brede magneetband worden
aangebracht en er blijft precies genoeg
plek voor de rechthoek van het raam.
Knipt u het gaas op de gewenste
afmetingen en strijkt u het tenslotte op de vloer glad.

Tip: Voert u de volgende stappen indien mogelijk op tapijt uit. Het muggengaas kan
hierop heel makkelijk worden gladgestreken en vertrekt zich niet zo snel.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Duitsland Pagina 3 van 8

https://www.supermagnete.fr/dut/project708
https://www.supermagnete.fr/dut/MT-30-STIC


Klantentoepassing nr. 708: Hor met magneten
www.supermagnete.fr/dut/project708

Stap 3

Plakt u nu de vier stukken magneetband
op het muggengaas en drukt u ze goed
vast.
Het kan voorkomen dat de
magneetbanden aan het gaas en hun
tegenstukken aan het raam niet precies
pas op elkaar komen te liggen. Indien u
dit wilt vermijden test dan voor stap 3
de pasnauwkeurigheid van de stukken. Vormt u hiervoor met het magneetband
een provisorisch kader en legt u de banden op de gewenste tegenstukken aan het
kozijn. Liggen twee banden duidelijk niet pas op elkaar, dan draait u het boven
liggende band gewoon 180 graden om.

Stap 4

Legt u het muggengaas samen met het
magneetband zó op de vloer dat de
lijmlaag van de magneetbanden naar
boven wijst. Plakt u nu het textielband
over de magneetbanden en strijkt u het
goed vast. Uitstekende delen van het
textielband kunnen ofwel worden
omgevouwen ofwel worden afgeknipt.
Nu is de lijmlaag van de magneetbanden tegen weer en wind beschut.

Stap 5

Tot slot hoeft u de magnetische hor
alleen nog maar op het raam
aanbrengen. Bij grotere ramen bevelen
wij u aan deze stap met zijn tweeën uit
te voeren.

Met deze praktische magnetische
oplossing houdt u muggen, vliegen en
andere insecten van het lijf. En wanneer
u de hor een keertje niet nodig heeft kunt u hem heel makkelijk verwijderen en op
een later tijdstip weer aanbrengen.

Opgelet a.u.b.: Bij zelfklevend magneetband kan na verloop van tijd de lijm
vanwege de invloeden van de uv-straling en het weer beginnen los te laten. U
moet er daarom rekening mee houden, dat u het band na langer gebruik moet
uitwisselen.

Bevestiging met aangelijmde magneten
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Een aanvulling van onze klant Bence
Buday, Budapest (Hongarije):

Ik woon op de zevende verdieping van
een huis in Budapest. In de zomer wordt
het onverdraaglijk heet in de kamer,
waardoor ik graag het raam open laat.
Als er maar niet zo lastige muggen
waren! De beesten ergerden me
nachten lang, tot ik besloot, er iets tegen
te gaan doen en muggengaas te
bevestigen.

Mijn toepassing heeft de volgende
voordelen:

 • Men moet geen gaten boren, die de
raamisolatie zouden kunnen
beschadigen.

 • Het is veel eenvoudiger, de magneten
gewoon aan het raamkozijn te lijmen,
als ze in te leggen.

 • Men kan het hor in een handomdraai bevestigen en weer verwijderen.
 • Het is veel voordeliger, als een speciale bescherming door een bedrijf te laten

inbouwen.
 • Het is leuk om te doen!

Allereerst heb ik een houten raam gebouwd. Hiervoor zijn heel eenvoudige houten
latten uit de bouwmarkt goed geschikt, die men haaks aan elkaar schroeft. Daarna
heb ik op vier plekken een dun metalen plaatje vastgeschroefd. Deze worden dan
door de magneten aangetrokken.

Vervolgens heb ik het muggengaas
aangeschaft en het aan het raam
bevestigd (een tacker is hiervoor zeer
praktisch).

Toen heb ik vier blokmagneten 15 x 15 x
3 mm (www.supermagnete.fr/dut/
Q-15-15-03-N) aan de buitenkant van
mijn raamkozijn gelijmd. Hiervoor heb ik
jullie UHU MAX REPAIR (www.
supermagnete.fr/dut/WS-ADH-01)-lijm
gebruikt.

De lijm moest gedurende de nacht goed
opdrogen. Om te verhinderen, dat de
magneten ondertussen verschoven, heb
ik aan de binnenkant van het raam nog
een blokmagneet van hetzelfde type
geplaatst.
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Na het drogen kon ik de hor buiten aan
mijn raam bevestigen en tegelijkertijd
nog een beetje reclame voor jullie
maken :-). De metalen delen worden
door de magneten aangetrokken en zo
blijft de hor stevig aan het kozijn zitten.
Het muggengaas blijft tot nu toe prima
zetten en houdt zeker en vast die
irritante muggen van mijn lijf.

Opmerkingen van het supermagnete-
team:

 • Al naar gelang de afmetingen en het
gewicht van het houten raam dient u
meer dan vier magneten te gebruiken
(6-8 over het raamkozijn verdeeld), opdat de hor ook bij sterke wind veilig blijft
zitten.

 • Onze magneten zijn voor het gebruik in droge ruimtes binnenshuis gedacht. Bij
langer gebruik buitenshuis beginnen ze te roesten en kunnen daarbij hun
magnetisering verliezen. Behandelt u de magneten daarom het beste met een
roestwerend middel of gebruikt u rubber gecoate neodymium magneten (www.
supermagnete.fr/dut/group/rubber_coated), die geheel waterbestendig zijn.

 • De UHU-lijm houdt extreem goed. Het raamkozijn kan beschadigd raken,
wanneer u de magneten later weer moet verwijderen. Indien u een huurder
bent, dient u ter zekerheid eerst na te vragen, of de magneten voorgoed aan het
raamkozijn mogen blijven.

Bevestiging met ingelegde magneten
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Een aanvulling van onze klant Thomas
Hennemann, Harsum (Duitsland):

Elk jaar weer hetzelfde gedoe met die
stomme horren voor de ramen! Iedereen
gebruikt ze, maar het monteren en
weghalen werkt op mijn zenuwen en
dat kleverige klitteband op de kozijnen
maakt me gek... Eerste Hulp uit de
bouwmarkt: Een stevig aluminium raam,
dat op elke raamafmeting kan worden
aangepast (niet echt goedkoop). Helaas:
Ter bevestiging aan de ramen dienen absoluut vreselijke plastic clips, die de
dichtingen beschadigen en het zaakje niet werkelijk vasthouden. Nog meer
ellende!

Mijn idee: Uw steeds weer te gebruiken Supermagneten in te zetten, zodat de
montage en demontage in het voorjaar en de herfst echt zo eenvoudig als
mogelijk verlopen. Dus heb ik in de bouwmarkt nog een standaard leverbare hor
gekocht (in mijn geval van het merk Windhager). Wanneer de magneten aan de
kozijnkant verzonken gemonteerd worden, storen ze niet bij het schoonmaken en
bieden ook bij beperkte ruimte voldoende houdkracht!

Dan heeft men alleen nog maar 4
S-15-08-N (www.supermagnete.fr/dut/
S-15-08-N) magneetschijven voor het
kozijn en 4 Q-15-15-08-N (www.
supermagnete.fr/dut/Q-15-15-08-N)
kubusmagneten voor het horraam
nodig. Bovendien heeft men voor het
boren van verzonken gaten in het kozijn
een 15 mm lange boor zonder spitse
kop nodig, opdat men niet per ongeluk
er doorheen boort.

Meet de dikte van het kozijn en boor de gaten dienovereenkomstig diep, in geen
geval er kompleet doorheenboren! Bij mij hadden de magneten in raamkozijn en
hor uiteindelijk 5 mm afstand t.o.v. elkaar. Die S-15-08-N (www.supermagnete.fr/
dut/S-15-08-N) in de vier gaten steken (vallen nauwelijks op).

Tip: Met een stuk afval de juiste polarisering en positionering van de
kubusmagneten testen, zodat de magneten in het kozijn en in het horraam elkaar
niet afstoten (dat zou er dan toch dom uitzien, als opeens een hoek krom naar
voren zou staan ;-) ). Vervolgens de juiste grootte van het horraam bepalen en de
raamonderdelen dienovereenkomstig afzagen.
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In de beide uiteinden van de horizontale
raamdelen wordt een stukje schuimstof
(in dit geval sponsrubber) geschoven.
Dit beperkt de bewegingsvrijheid van
de vervolgens ingeschoven magneet,
terwijl deze toch nog een beetje heen
en weer kan bewegen.

De magneet erin schuiven. Deze moet
een beetje beweeglijk blijven, zodat hij
zichzelf bij het aanbrengen van het hor
op precies de juiste plek kan
positionieren. Horraam compleet in elkaar steken.

Hor aan het kozijn aanbrengen, men
hoort hoe de magneten op hun plaats
glijden en klikken: Klaar!

Een keer gebouwd, daarna nooit meer
problemen bij de montage of
demontage.

Wanneer mijn wederhelft beveelt: "De
horren moeten worden opgehangen",
dan zit ik vijf minuten later alweer in
mijn ligstoel en rook een sigaretje :-).

Veelgestelde vragen
Insektenhorren met magneten te bevestigen behoort zeker tot de populairste
klantenprojecten op onze website. Daarom hebben wij bij de Veelgestelde Vragen
op onze website de meest voorkomende vragen (www.supermagnete.fr/dut/faq/
fly_screen) hierover beantwoord.

Gebruikte artikelen
Q-15-15-03-N: Blokmagneet 15 x 15 x 3 mm (www.supermagnete.fr/dut/
Q-15-15-03-N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.fr/dut/WS-ADH-01)
S-15-08-N: Schijfmagneet Ø 15 mm, hoogte 8 mm (www.supermagnete.fr/dut/
S-15-08-N)
Q-15-15-08-N: Blokmagneet 15 x 15 x 8 mm (www.supermagnete.fr/dut/
Q-15-15-08-N)
MT-30-STIC: Magneettape ferriet 30 mm (www.supermagnete.fr/dut/MT-30-STIC)

Online sinds: 16.09.2013

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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