Klussen

Gebruik van een tuimelplug
(versie 1.0 NL, 29-04-2009)

door Serge de Beer
Introductie en leerdoel
Wanneer een plafond hol is biedt dit meestal niet voldoende steun om
bijvoorbeeld lampen aan op te hangen. Door gebruik te maken van
tuimelpluggen wordt dit wel mogelijk. In deze uitleg laat ik je, aan de
hand van een voorbeeld van het plaatsen van een plafonnière, zien hoe
je een tuimelplug kunt gebruiken. Na deze uitleg kun je zelfstandig
tuimelpluggen gebruiken.

Aan de slag
Deze plafonnière wil ik op het plafond
bevestigen. Dit plafond bestaat uit een
stuclaag, die is aangebracht op riet, zoals
dat vaker het geval is bij huizen van kort na
(en voor) de oorlog.
De rietmatten zijn weer bevestigd op houten
binten, die de vloeren stevigheid geven. De
aansluiting voor de lamp (fasedraad,
schakeldraad en aardedraad) zijn iets buiten
de schakeldoos gebracht door de elektricien. Daardoor is er dus geen bevestiging aan de
schakeldoos mogelijk, zoals dat soms bij lampen gebeurt.

zijaanzicht van het plafond
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De tuimelpluggen
Bij mijn favoriete ijzerwarenhandel heb ik twee
tuimelpluggen (M4) gekocht.

(Voor de zekerheid heb ik ook twee zelftappende
4 mm schroeven, voor het geval dat er op het punt
waar ik de plafonnière wil bevestigen geen holle
ruimte is maar een bint.)

Het gereedschap
Ik gebruik het volgende gereedschap:
-

boormachine

-

dunne priem

-

steenboor 14mm

-

zijkniptang

-

striptang

-

geïsoleerde schroevendraaier

-

mini ‘bahco’ (nog van mijn opa geweest)

-

schroefmachine met PZ-bitje (niet op foto)

De montage
Schakel eerste de spanning uit in de meterkast en controleer
of dit goed is gedaan!

De eerste stap is het zoeken naar de binten in het plafond. Waar een bint zit kan
prima worden geschroefd. Waar geen bint zit gebruik je de tuimelplug. Deze haakt
zich vast aan de binnenkant van het plafond.

Serge de Beer

2 van 5

info@learningtour.nl

Klussen

Eerst bepaal je de positie van de gaten door de plafonnière tegen het plafond te
houden. Ik prik een klein gaatje met de priem in het stuc. Vervolgens haal ik de
plafonnière weer weg. Nu steek ik de priem diep in het stuc. Waar ik op hout stuit weet
ik dat hier straks een schroef komt. Waar de priem vrij kan bewegen moet een
tuimelplug komen.

Op de plek van de tuimelplug boor je een gat van 14 mm, zodat de
plug er straks goed door kan. Vervolgens steek je de plug in het gat.
Zorg dat het schroefdraad een flink stuk in het plafond gaat, anders
moet je dit straks weer afkorten. Duw de ring tegen het plafond en
plaats vervolgens de plafonnière. Draai de moertjes op hun plek, de
eerste om de plafonnière strak te zetten, de tweede om te borgen.

het plaatsen van de plug in het plafond en
(rechtsonder) de plafonnière bevestigd

Overigens is het mogelijk dat de fabrikant heeft bedacht om eerst met de eerste moer
de ring vast te zetten en met de tweede de plafonnière. Hiermee komt deze plafonnière
echter niet strak tegen het plafond te zitten. Vandaar dat ik voor de bovenstaande
oplossing heb gekozen.
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Tuimelplug zonder plafonnière

EXTRA! De plafonnière plaatsen
De andere twee schroeven draai ik in met een schroefmachine (Makita 6270D). Deze laat ik
rustig draaien, zodat het stuc niet wordt platgedrukt tussen plafonnière en bint.

Vast is vast…

Vervolgens kun je de draden op de
juiste lengte maken met de zijkniptang.
Schuif eventueel de met de plafonnière
mee geleverde kousjes over de draden.
Dit voorkomt dat de draden smelten
wanneer de lamp teveel warmte
ontwikkelt.

De kousjes die Ikea heeft meegeleverd zijn aan de krappe kant. Er moet flink worden gedraaid
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en geduwd om ze op hun plek te krijgen. Door het duwen komt het koper van de draad al
enigszins bloot te liggen. Met de striptang kun je dit eventueel nog verbeteren. Zorg dat het
koper zo lang is dat het niet uit de fitting steekt. Maak het kopen van de aardedraad iets
langer.
Schroef nu de draden vast. De blauw fasedraad
gaat bij deze plafonnière aan de kant waar de L
sticker zit (L staat voor Life, dus waar spanning op
staat), de zwarte schakeldraad komt aan de N-kant
(N, staat voor Neutral, hier gaat pas stroom door
lopen zodra de schakelaar wordt ingeschakeld). De
groen/gele aarddraad wordt tussen de schroef
achterop de fitting geklemd. Nu kan de lamp in de
fitting. In dit geval gebruik ik een 11 Watt
spaarlamp van Ikea.

Schakel de spanning weer in en test de
lamp voor je het glas plaatst. Zorg dat
het glas goed schoon is en plaats het
voorzichtig in de klemmen.
De plafonnière is nu klaar!

Tot slot
Deze uitleg wordt je gratis aangeboden. Voel je vrij om dit bestand te delen met anderen.
Heb je zelf kwalitatief goed materiaal nodig voor instructie, trainingen of cursussen, dan
kun je een beroep op mij doen. Kijk op www.learningtour.nl voor meer informatie. Mail mij
gerust als je vragen hebt via serge@learningtour.nl.
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