
 

PRAKTISCHE INFO
TIPS EN 
TECHNIEKEN

TIP 1 
Voordat zelfs de eenvoudigste structuren vastgelijmd worden, is 
het altijd verstandig om het ‘droog’ te proberen om zeker te zijn 
dat alle punten goed passen en dat de klemmen aangepast 
kunnen worden voor alleen een minimale klemming en 
aanpassing als alles is vastgelijmd.

TIP 2 
Controleer of de 
klemkracht door de lijn 
van de naad ligt en dat 
de klem recht op het 
materiaal staat.

TIP 3 
Bij het vastklemmen van brede geraamten 
moet u een stijf stuk hout tussen de 
klemkussens plaatsen. Het is zelfs beter 
als het hout licht gebold is, omdat dit het 
effect van de klem evenrediger over de 
naad verdeeld en een betere afwerking 
garandeert. Hiervoor hebt u minstens drie 
handen nodig, dus houd de twee stukken hout in positie met 
een kleine ‘C’- of ‘F’-klem zodat u beide handen vrij hebt om de 
grote stangklemmen goed te plaatsen.

TIP 4 
Draai de klemmen geleidelijk dicht. Afhankelijk van de moeilijk-
heidsgraad van het te verrichten werk, kunt u met vier of zelfs 
acht stangklemmen tegelijkertijd werken. Uw doel is om alle 
naden op hetzelfde moment samen te brengen zonder onnodige 
stress op het werkstuk.

TIP 5 
Nadat alle naden zijn gesloten, moet u controleren of het 
werk recht is. De beste manier is door de diagonalen te meten 
met een stalen meetlat. U kunt ook twee dunne stukken hout 

gebruiken die aan een rand scherp zijn 
gemaakt en over de diagonalen van het 
frame worden gelegd. Markeer een lijn 
langs de twee houtstukken en vergelijk 
de diagonale dimensie dan met de 
andere hoeken. U moet kleine 
aanpassingen kunnen maken door de 
positie van de klemmen iets te veranderen.

TIP 6 
Bij gebruik van parallelle schroefklemmen voor het vastlijmen 
van de randen van brede borden (samenkomende naad), moet 
u de opening aanpassen met een beschermend stuk hout en 
de klemmen op de werkbank of de vloer leggen. Plaats de 
gelijmde borden bovenop de stalen staven van de klemmen 
met stukken papier die de stalen staven tegen de lijm 
beschermen.

TIP 7 
Als u de randen van de borden vlak en 
recht hebt geschaafd, moet u alleen een 
lichte druk uitoefenen. Als de grootte van 
het werkstuk meer dan twee klemmen 
vereist, wissel dan af met een klem aan 
de bovenzijde. Controleer bij het 
uitoefenen van druk of de borden vlak op 
de staven van de klemmen blijven liggen. Als ze niet recht 
blijven liggen, betekent dit waarschijnlijk dat de randen niet 
recht zijn en dan is het de tijd om de schaaf tevoorschijn te 
halen en het netjes af te werken!

TIP 8 
Een zeer belangrijk kenmerk van vele klemmen in het 
assortiment is de mogelijkheid om de klemkoppen rond te 
draaien en met de klemmen oppervlakken uit elkaar te duwen. 
Soms kunnen de naden bij het droog testen te veel blijven 
plakken. Het scheiden met een hamer veroorzaakt schade, maar 
met onze klemmen kunt u ze weer uit elkaar halen, waardoor u 
de naden op een gecontroleerde wijze weer kunt openen.
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