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TIP 2 
Bij het aan elkaar bevestigen van componenten, zoals een deur in 
een frame, moet het risico van een foutieve opmeting worden 
geminimaliseerd. Dit kunt u doen door een penmarkering aan de 
achterzijde van de band te maken om de feitelijke afmeting aan 
te geven. Breng vervolgens de markering over op de deur. Dit is 
vooral handig bij de FatMax rolbandmaat met de driewegshaak. 
De penmarkering kan eenvoudig worden verwijderd met een 
vochtige doek.

TIP 7 
Gebruik de makkelijke diamantvormige 40 cm/16’’ middenstukken 
voor het uitzetten van balken.

TIP 5 
Voor elektriciens kan de band van een Stanley-rolbandmaat als een 
uitstekende, geïmproviseerde ‘vislijn’ dienen voor het tekenen van 
kabels door openingen.

TIP 10 
Gebruik uw rolbandmaat om de rechtheid van een vak te 
controleren door de diagonalen te meten.

TIP 4 
Om onnodige schade aan uw band te voorkomen, moet u altijd de 
snelheid van het opwinden in de gaten houden en controleren dat 
de band niet knikt. Langere rolbandmaten hebben zeer sterke veren, 
dus kijk vooral uit dat uw vingers niet tussen de behuizing en de 
eindhaak komen.

TIP 1 
Verbeter de nauwkeurigheid door de 
gebogen band te kantelen, zodat die zo 
dicht mogelijk bij het te meten oppervlak 
komt.

TIP 3 
Gebruik de kleine inkerving in de eindhaak 
voor parallelle potloodlijnen over de lengte 
van het materiaal. Gebruik hierbij uw 
vinger of de mond van de behuizing om op 
een vaste afstand van de rand te blijven.

TIP 6 
Markeer grote cirkels of bogen door de 
haak op een nagel of schroef te plaatsen 
die in het werk is bevestigd en houd een 
pen op de lengte van de vereiste radius.

TIP 8 
Soms kan de eindhaak in de weg zitten 
voor de nauwkeurigheid bij het meten 
doordat de band niet op het oppervlak ligt. 
Probeer de band plat op het werk te 
leggen en meet vanuit een handig 
‘nulpunt’ zoals 10 cm, zodat een meting 
van 10 cm als 20 cm op de tape wordt 
aangegeven.

TIP 9
Als een stalen meetlint of een rechte hoek 
niet beschikbaar is, kunt u een rechte lijn 
tekenen door de band om te draaien.


