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Magnetische zaklamp? Met Sugru geen probleem!

Zou u ook graag uw handen vrij willen hebben, wanneer u een zaklamp of een
kleine werklamp gebruikt? Zaklampen dienen altijd snel voor het grijpen te zijn,
bijvoorbeeld onderweg bij het kamperen of bij het werken in de werkplaats. Vooral
een zaklamp met magneet heeft veel voordelen. Met magneten en de clevere
kneedlijm Sugru (www.supermagnete.fr/dut/group/sugru) maakt u uw normale
lamp in een handomdraai magnetisch. Daarna kunnen magnetische zaklampen
heel eenvoudig worden opgehangen. Ze blijven aan ferromagnetische
oppervlakken vastzitten, bijvoorbeeld aan wandrekken en buizen van ijzer of aan
de buitenkant van caravans en campervans.

In de Sugru kneedlijm kan met een paar
handgrepen een magneet worden
verwerkt. Om de hechtgrond niet te
verkrassen en het oppervlak van de
magneet een beetje tegen slijtage te
beschermen, raden wij u aan in rubber
gevatte magneten (www.supermagnete.
fr/dut/group/rubber_coated) te
gebruiken. Deze hebben bovendien het
voordeel, dat ze waterdicht zijn en dus
ook in vochtige omgevingen kunnen
worden gebruikt. De rubberen coating verhoogt bovendien de magnetische
houdkracht in de schuifrichting (www.supermagnete.fr/dut/faq/force2).

Aanwijzing: Houdt u bij de keus van de passende magneet rekening met het
gewicht van uw zaklamp. Houdt u hierbij ook een schuifkracht in het oog, die hoog
genoeg is, voor het geval dat u de zaklamp aan een wand wilt ophangen. In ons
voorbeeld hebben wij de schijfmagneet met rubber coating Ø 16.8 mm type
S-15-03-R (www.supermagnete.fr/dut/S-15-03-R) gebruikt, om de lampen op te
hangen.

Magneet met Sugru aan de zaklamp bevestigen
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Zo bevestigt u de magneet met Sugru
aan de zaklamp of de werkplaatslamp:

1. Neemt u al naar gelang de grootte
van de magneet een halve tot een
hele portie Sugru en vormt u dit tot
een balletje.

2. Drukt u de schijfmagneet in de
kneedlijm, totdat hij met klei is
omsloten.

3. Drukt u nu de Sugru met de magneet op de gewenste plek op de zaklamp.
4. Drukt u de Sugru op de lamp en om de magneet en strijkt u het glad. Let u

hierbij op, dat de kneedlijm de magneet niet mag bedekken, aangezien anders
houdkracht verloren gaat.

5. Laat u de klei een à twee dagen drogen en klaar is uw zaklamp met magneet.

Opmerking van het supermagnete-team: In ons voorbeeld hebben wij de magneet
aan de zijkant van de zaklamp aangebracht. U kunt de magneet echter ook aan de
achterkant van de greep vastlijmen. Daardoor kan de magnetische zaklamp
loodrecht aan ferromagnetische wandrekplanken worden aangebracht. Het is ook
een goed idee, bij staafzaklampen zowel aan de achterkant als aan de zijkant een
magneet aan te brengen. Zo kan de zelfgemaakte zaklamp met magneet flexibel
worden opgehangen.

Handlus met Sugru magnetisch maken
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Wanneer uw zaklamp over een kleine
sleutelring of een kleine opening voor
een draaglus aan het einde heeft, kunt u
deze onderdelen ook gebruiken, om uw
zaklamp te verbeteren. Creëert u een
magnetische ophanging, in plaats dat u
gemagnetiseerd Sugru direct op de
zaklamp aanbrengt. En zo gaat het:

1. Trek een stuk koord door de hiervoor
gedachte opening en knipt u het op
de gewenste lengte af.

2. Neem een portie Sugru en druk het een beetje plat.
3. Leg de beide uiteinden van het koord op de kneedlijm en omsluit ze ermee.
4. Druk de magneet op de Sugru. Ook hier hebben we de in rubber gevatte

schijfmagneet van het type S-15-03-R (www.supermagnete.fr/dut/S-15-03-R)
gebruikt.

5. Drukt u de Sugru zo op de magneet, dat deze vlak aansluitend wordt omsloten.
De Sugru mag hierbij niet boven de magneet uitsteken of hem bedekken.

6. Laat u uw zaklamp met magneet minstens 24 uur opdrogen.

Geweldige truc voor onderweg en bij het kamperen
Vooral onderweg met de tent of bij het kamperen met de caravan kan een zaklamp
erg waardevol zijn. Meestal ontbreken echter ophangmogelijkheden voor
lichtbronnen. Heeft u de lamp van een magneet en sugru kneedlijm voorzien, dan
kan hij eenvoudig aan de ferromagnetische oppervlakken van uw camper,
camping van of caravan worden aangebracht. Wanneer u met de tent onderweg
bent, biedt ons klantenproject "Magnetische ophanging met metalen deksel voor
tenten" (www.supermagnete.fr/dut/project917) een goede oplossing: Gebruikt u
in de tent een metalen deksel als tegenstuk. Dan blijft de magnetische zaklamp of
lus ook aan de tentwand hangen.

Naast de zaklamp met magneet kunnen ook andere voorwerpen van Sugru en
magneten worden voorzien. U kunt ook heel eenvoudig kruidenpotjes magnetisch
maken. Leest u hiervoor ons klantenproject "magnetische kruidenpotjes" (www.
supermagnete.fr/dut/project771).
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Gebruikte artikelen
SUG-03: Sugru pak 3 stuks (www.supermagnete.fr/dut/SUG-03)
SUG-08: Sugru pak van 8 (niet meer in ons assortiment!)
SUG-KIT: Sugru-Kit (niet meer in ons assortiment!)
S-15-03-R: Schijfmagneet met rubber coating Ø 16,8 mm, dikte 4,4 mm (www.
supermagnete.fr/dut/S-15-03-R)
S-20-05-R: Schijfmagneet met rubber coating Ø 22 mm, dikte 6,4 mm (www.
supermagnete.fr/dut/S-20-05-R)

Online sinds: 16.05.2022

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.

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Duitsland Pagina 4 van 4

https://www.supermagnete.fr/dut/project950
https://www.supermagnete.fr/dut/SUG-03
https://www.supermagnete.fr/dut/S-15-03-R
https://www.supermagnete.fr/dut/S-20-05-R

