8 HOE

HERSTEL IK EEN PIEPENDE
DEUR?

Een piepende deur veroorzaakt vaak een onaangenaam geluid.
Om daar een einde aan te maken, volgt u de volgende stappen.
MATERIEEL: twee schroevendraaiers, vet of olie, een vod of
keukenpapier, een stuk karton, een blokje (bv. : stuk hout)
1. Til de deur op.
• Begin met de deur helemaal
te openen. De opening moet
volledig zijn om de omlijsting niet
te raken bij het optillen.
• Neem uw twee
schroevendraaiers en
plaats ze op elkaar onder de
op te tillen deur, om een
hefboom te creëren. Denk eraan
om eerst een stuk karton onder
de deur te plaatsen om ze te
beschermen.
• Duw met uw voet op de
bovenste schroevendraaier om
de deur op te heffen.
• Plaats daarna een blokje onder
de deur, om ze in die stand
te houden.
2. Olie de hengsels met
vaseline-olie of universeel vet.
• Verg het teveel weg met het
doek of keukenpapier.
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• Zodra dit gedaan is,
verwijdert u het blokje voorzichtig.
De deur zakt dan vanzelf terug in
haar hengsels. Open en sluit de
deur enkele keren opdat de olie
zich overal langs de as verspreidt.
Als de deur niet meer piept, dan
hebt u gedaan. Als de deur nog
steeds piept, zult u de deur uit
haar hengsels moeten lichten. Ga
naar de volgende stap.
3. Licht de deur uit haar hengsels
• Herhaal de 3 eerste stappen.
In plaats van een blokje te
plaatsen, tilt u de deur met
twee handen op om ze uit haar
hengsels te lichten en legt u ze
voorzichtig op de grond (met
twee gaat het gemakkelijker!).
• Maak de hengsels schoon met
een vochtige doek of, beter nog,
met white-spirit.
• Olie de hengsels met een doek
of keukenpapier waarop u een
beetje vet aanbrengt.
• Til de deur terug in haar
hengsels. Controleer goed of u
in de as van de drie hengsels
zit, anders zou u er één kunnen
beschadigen.

4. Plaats frictieringen
Als de voorgaande adviezen niet
gewerkt hebben, dan kunt u
frictieringen plaatsen op de assen
van de hengsels. Kies in de winkel
ringen waarvan de diameter
overeenkomt met de bovenkant
van de hengsels van de deur. Als
er al ringen aanwezig waren, dan
kunt u ze vervangen door dikkere
ringen.
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