INSTRUCTIE
MONTAGE MASSIEVE STOOTLIJST OP EEN POLYESTER SCHIP
Aandachtspunten:
-

Minimaal 12 graden
Droog weer
Zorg voor een goede werkplek. In het water kunt u aan een langsteiger werken of op de kant op
een steiger werken.
2 Personen met 4 rechterhanden 😊

STAP 1.

SCHOONMAKEN
Reinig het gedeelte waar de stootlijst gemonteerd gaat worden.
Benodigdheden:
▪
▪
▪

STAP 2.

Sika Aktivator 100
Papier
Handschoenen

MARKEERLIJNEN AANGEVEN
Benodigdheden:
▪
▪
▪
▪

Potlood
Aftekenblokje
Tape
Rolmaat of duimstok

Dit doe je door middel van het aftekenblokje langs de boot te plaatsen en de lijn met
potlood erop te tekenen. Vervolgens meet je vanuit de achterkant waar de stootlijst
begint, dit doen we voor een maximale bescherming van de boot. Plaats een tape
waar de stootlijst begint. Zorg hierbij dat beide kanten gelijk zijn voor het mooiste
resultaat.

STAP 3.

AANBRENGEN VAN DE STOOTLIJST
Benodigdheden:
▪
▪
▪
▪

Kit Sika Flex 291
Kitspuit
Boor/schroefmachine
Schroeven .316

▪
▪

Boortje
Kartonnetje

BOORMATEN
Stootlijst

12x6mm

Schroef 3.5

Boor 3mm

Stootlijst

16x6mm

Schroef 3.9

Boor 3.2mm

Stootlijst

20x6mm

Schroef 4.2

Boor 3.5mm

Stootlijst

25x7mm

Schroef 4.8

Boor 4mm

Je plaatst de stootlijst op de afgetekende lijn. Doe dit met twee personen zodat de
stootlijst mooi en stabiel op zijn plaats blijft. Nu boor je de schroefgaten voor. Neem
niet een te kleine boor hiervoor. Anders bestaat de kans wanneer je de schroeven
erin schroeft deze afbreken. Wanneer alle gaten voor geboord zijn maak je de
kitspuit in orde en doe je een toef kit op het kartonnetje. Deze is om de schroeven
gemakkelijk te voorzien van kit. Je haalt de schroef door de kit om daarna op de
schroefmachine te plaatsen en de schroeven met kit een voor een te plaatsen in de
stootlijst.

STAP 4.

VUIL VERWIJDEREN
Benodigdheden:
▪
▪
▪

Sika Aktivator 100
Papier
Handschoenen

Haal de tape van de boot. Trek de handschoenen aan en verwijder overtollige kit en
andere vlekken.

Varen is genieten

