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Zo kan men de badoverloop te slim af zijn

Mijn badkuip is gewoon te klein! Dat
dacht ik, toen ik mij onlangs weer eens
in de kuip liet glijden - ze lijkt met haar
lage waterstand op een zitbad.
Aangezien noch mijn verhuurder, noch
mijn portemonnaie het een leuk idee
zouden vinden, wanneer ik de kuip zou
wegbreken en door een grotere zou
vervangen, moest ik een andere
oplossing vinden.

Het idee: Men zou de badkuip met meer
water moeten kunnen vullen. Het probleem is de overloop, die naar mijn opvatting
veel te laag is aangebracht. Ik wilde daarom een snel aan te brengen en weer te
verwijderen overloopafsluiting in elkaar zetten, om de kuip tot boven aan de rand
met water te kunnen vullen.

Benodigd materiaal:

 • Voorste stuk van een ontstopper (zuignap)
 • 1 blokmagneet van het type Q-20-20-10-N (www.supermagnete.es/dut/

Q-20-20-10-N) en 1 van het type Q-15-15-08-N (www.supermagnete.es/dut/
Q-15-15-08-N)

 • Silicon
 • Lijm UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.es/dut/WS-ADH-01)

Vervaardiging:
Allereerst heb ik in het voorste stuk van
de ontstopper (op de plek waar eerst de
houten steel was) een Q-20-20-10-N
gestoken en met siliconen opgevuld.

Opmerking van het supermagnete team:
Het zou vermoedelijk raadzamer zijn, in
plaats van een blokmagneet een
schijfmagneet met dezelfde doorsnede als de uitsparing te gebruiken.
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In de draaigreep van de kuip heb ik als
tegenstuk een Q-15-15-08-N (www.
supermagnete.es/dut/Q-15-15-08-N)
met UHU MAX REPAIR (www.
supermagnete.es/dut/WS-ADH-01)
vastgelijmd.

Belangrijk! Aangezien de magneten
makkelijk beginnen te roesten, mag
men niet spaarzaam met lijm en silicone
omgaan.

Daarna hoefde ik alleen nog maar de
draaigreep weer te monteren.

Nu kan ik gewoon voordat ik in het bad
stap, de magneetontstopper aan de
draaigreep vastmaken en zo de
overloop afdichten.

Om het water weer af te laten lopen
verwijder ik de ontstopper gewoon
weer en kan daardoor de stop met de
draaigreep openen.
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Het water stijgt hoger... ...tot bijna aan de bovenste rand van de
badkuip

Gebruikte artikelen
1 x Q-15-15-08-N: Blokmagneet 15 x 15 x 8 mm (www.supermagnete.es/dut/
Q-15-15-08-N)
1 x Q-20-20-10-N: Blokmagneet 20 x 20 x 10 mm (www.supermagnete.es/dut/
Q-20-20-10-N)
WS-ADH-01: UHU MAX REPAIR (www.supermagnete.es/dut/WS-ADH-01)

Online sinds: 18.06.2010

De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.<br />Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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