
 

TIPS EN 
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PRAKTISCHE INFO

TIP 1 
Kies het beste type nietje voor de taak. Als u ze later weer wilt 
verwijderen, moet u de kortst mogelijke kiezen. Als ze permanent moeten 
blijven zitten, moet u de langste kiezen. Stel het apparaat in op Hi of Lo 
en test op een stuk afvalmateriaal.

TIP 2 
Als de nietjes zichtbaar moeten blijven, is het handig om ze in een rechte 
lijn en op dezelfde afstand te plaatsen – voor een nauwkeurige spreiding 
is het een goed idee om een meetstok te gebruiken.

TIP 3 
Als het werk is voltooid, plaatst u het laatste nietje en houdt u de 
handgreep vast in een gesloten positie en plaatst u de draadlus over de 
kunststof haaks op het handvat om de handgreep in de gesloten positie te 
houden voor opslag.

TIP 1 
Beoordeel de lengte, de diameter en het type 
popnagel dat vereist is aan de hand van het 
materiaaltype, dikte en eindtoepassing (visueel of 
functioneel). Als vuistregel moet de popnagel 
anderhalf keer zo lang zijn als de gecombineerde 
dikte van de materialen die samen worden 
gevoegd.

TIP 2 
Klem de twee bladen samen en boor tegelijkertijd door beide bladen, 
verwijder bramen met een fijne vijl. Test de geschiktheid voor u begint 
op het afgewerkte materiaal.

TIP 4 
Pas de juiste maat van het neusstuk op de popnageltang en plaats deze 
over de as van de popnagel en duw het tot aan de kop van de popnagel. 
Knijp de handvaten samen voor de eerste trekbeweging, behoud ten 
allen tijde de druk op de neus van popnageltang. 
Open de handgrepen en druk de neus een tweede keer omlaag op de 
popnagel waarbij u de handgrepen weer samenknijpt tot de stalen as net 
onder de afgewerkte popnagel knapt.

TIP 3 
Plaats de popnagel en controleer dat het stevig op het buitenoppervlak 
zit. Als de samen te voegen materialen beschadigd kunnen worden door 
de kracht van het sluiten van de popnagel, moet u een sluitring met de 
juiste maat op de schacht van de popnagel leggen om de kracht te 
spreiden en een grotere afsluiting te creëren.

Bij het nieten van fragiele materialen met een duidelijke structuur, 
zoals houtfineer, moet u het nietje altijd zodanig plaatsen dat deze 
dwars over de nerf loopt voor meer sterkte. Met sommige dunne 
materialen, zelfs op de Lo-stand, heeft het nietje de neiging om 
erdoor te snijden en is het nietje dus niet meer efficiënt. Gebruik 
daarom brede nietjes of voeg sterker materiaal toe tussen het nietje 
en het te nieten materiaal.
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