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Montage
Harmonicagaas
Handleiding
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Handleiding

Introductie
Hekkenwereld levert alleen gaas die ook voor u gemakkelijk te plaatsen
zijn. Deze handleiding zal u begeleiden met een duidelijk te doorlopen
stappenplan en een aantal handige tips. Succes!

Indien u nog verdere vragen heeft of onduidelijkheden tegenkomt,
kunt u altijd contact met ons opnemen.

hekkenwereld.nl

|

info@hekkenwereld.nl

|

010 59 144 44

Een harmonicagaas hekwerk kijkt u dagelijks
tegenaan en moet geheel naar wens zijn.
Daarnaast dient het als een symbolische
afscheiding van uw terrein. De serie
harmonicagaas bieden wij aan in poorten, deuren,
en rollen. De kwaliteit van deze artikelen zijn
één voor één gewaarborgd en worden tegen de
scherpste prijzen aangeboden.

Behandeling
Het harmonicagaas is een geplastificeerd geweven vierkantgaas. en kan
vervolgens worden voorzien van poedercoating. Al het gaas kunnen worden
geleverd in de kleur groen (RAL 6009) en zwart (RAL 9005).
Het gaas heeft door het sterke verzinkte kerndraad een trakvastheid van 70
kg/mm2. De rol gaas heeft een stnadaard lengte van 25 meter.
Naast het harmonicagaas bieden wij een compleet assortiment in palen,
onderdelen en gereedschappen.
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Palen
De diameter van de palen voor alle harmonicagaas zijn standaard rond 60
mm, en hebben een wanddikte van 2 mm.
Matten
Het harmonicagaas heeft een vierkant geweven maas van 50 x 50 mm, en een
draaddikte van 3,0/3,1 mm uitwendig.
De hoogtes die wij aanbieden in ons assortiment:
- 100 cm
- 125 cm
- 150 cm
- 180 cm
- 200 cm
Bevestigingsmateriaal
Voor montage leveren wij alle benodigde
bevestigingsmaterialen die nodig zijn om het gaas stevig en compleet neer te
zetten. Denk hierbij aan de volgende materialen:
- Palen rond 60 mm			

- Koppelstuk

- Bovenbuis rond 40 mm			

- Eindstuk

- Binddraad				- Draadspanner
- Spandraad				- Doorvoerkop
- Inslagdop				- Bouten/moeren/ringen

Handleiding

Monteren van
harmonicagaas
Voordat u het harmonicagaas gaat monteren, is het handig eerst een
overzichtelijke tekening te maken. Met hierin de maten waarin de matten
geplaatst gaan worden. Dit bespaart veel tijd en voorkomt slordige fouten.

Benodigdheden
Gereedschap			
· Meetlint van 3 of 5 meter
· Waterpas
· Rubberen hamer
· Handhei/ slegger
· 1 x Steeksleutel 13 mm
· Nijptang
· Waterpomptang
· Lange waterpas (>2,5 m)
· (Accu) boor
· Slijptol of ijzerzaag

Materialen
- 1 of 2mm touw
- Palen rond 60 mm
- Bovenbuis rond 40 mm
- Binddraad
- Spandraad
- Inslagdoppen
- Koppelstuk
- Eindstuk
- Eindband
- Spanstaaf
- Spanstaafhouder
- Draadspanner
- Doorvoerkop
- Bouten/moeren/ringen
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STAPPENPLAN
Stap 1
Bepaal het beginpunt punt van waaruit u het gaas hekwerk gaat plaatsen.
Begin bij een vast punt waar de maat niet meer kan veranderen, bijvoorbeeld
een muur, beschoeiing of hoek.
Bepaal vervolgens ook het eindpunt. Doe dit d.m.v een markering als een
steen of paaltje.
Stap 2
Pak nu de paal en zet deze op het beginpunt waar deze de grond in moet en
geef de paal 5 flinke tikken met een handhei of houten slegger. Pak vervolgens
de waterpas en corrigeer de paal zo nodig. (Het is uiteraard ook mogelijk een
gat te graven en te boren tot 80cm diep, en deze met de paal in het gat te
vullen met zand of beton).
Stap 3
Als u denkt diep genoeg te zijn, meet dan even de totaalmaat op vanaf de
bovenkant van de paal tot de grond (maaiveld). U bent diep genoeg als u de
hekhoogte heeft + 15 centimeter. Dit is voor 5 centimeter speling onder het
hek en boven het hek.
Stap 4
Herhaal stap 2 t/m 3 voor het eindpunt. Zorg dat deze op dezelfde hoogte
staat als de beginpaal.

Stap 5
Pak vervolgens een spantouw en span deze langs de begin- en eindpaal. Dit
zorgt voor een extra hulplijn zodat het hekwerk straks in een rechte lijn komt
te staan.
Stap 6
Span nu ook een spantouw aan de begin- en eindpaal die 15 centimeter vanaf
de bovenkant gespannen wordt. Zodra dit gedaan is heeft u de hoogte van
de tussenpalen bepaald. Deze komen namelijk 15 cm lager te zitten dan de
begin- en eindpaal
Stap 7
De volgende stap is de overige palen te plaatsen. Meet of bereken dan de
afstand tussen de begin en eindpaal en verdeel de palen gelijk over de gehele
afstand.
Let op: de maximale afstand tussen de palen is 280 cm!
Plaats vervolgens één voor één de palen waterpas, in de lijn meegezet en tot
de zojuist gepspannen hoogtelijn.
Stap 8
Nu stap 7 bij alle palen gebeurd is, slaan we de 2 inslagdoppen op de begin- en
eindpaal en schuiven we de doorvoerkoppen op de tussenpalen.
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Stap 9
Schuif nu een 40mm ronde paal door de doorvoerkoppen heen van de
tussenpalen. Pak vervolgens een doorvoerkop en schuif deze op de paal.
Nu kan er weer een nieuwe paal aan gekoppeld worden. Als men het einde
bereikt is de kans groot dat de laatste doorvoerpaal ingekort moet worden.
Indien nodig kan dit gewoon met een ijzerzaag.
Stap 10
De volgende stap is de doorvoerbuizen te koppelen aan de begin- en eindpaal.
Dit doen we door de einddop op de doorvoerbuis te schuiven, vervolgens de
eindbeugel aan de eindpaal te bevestigen, en deze eindbeugel te koppelen
met de einddop d.m.v. de bijgeleverde bout en moer (8x30mm).
Stap 11
Voordat we het gaas kunnen bevestigen tegen het frame, moeten we eerst
het spandraad spannen tussen het frame. Draai het begin van het spandraad
3 keer om de beginpaal heen, (ter hoogte van het midden van de paal) draai
deze vast om het spandraad heen en knip de rest af. Rol vervolgens het draad
uit richting de eindpaal en knip nu het draad 1,5 meter na de eindpaal af.
Stap 12
Knip nu 1 meter draad af van het spandraad op de rol, en bevestig nu door
middel van het afgeknipte spandraad de draadspanner. Zodra deze goed is
bevestigd aan de paal, doet u het lange spandraad door de draadspanner heen
en draai deze strak aan.

Stap 13
Nu het spandraad vastzit, gaan we deze d.m.v het binddraad tegen alle
tussenpalen binden. Draai het binddraad 3 keer om de paal heen, en knip deze
met wat lengte af met een tang. Draai vervolgens de twee eindpunten met de
hand om elkaar heen , en draai deze strak met de tang.
Stap 14
Als dit bij alle tussenpalen gebeurt is, kan men de 2e spandraad gaan spannen.
Deze komt op 10 cm hoogte van de grond af. Herhaal hiervoor stap 11 t/m 13.
Stap 15
Nu alle spandraden bevestigd zijn, kunnen we het gaas gaan plaatsen. Pak de
rol gaas en rol deze helemaal uit van de begin- tot de eindpaal. Bekijk tip 4 op
pagina 14 voor het gemakklijk inkorten (zonder zagen) van een volle rol gaas
naar de juiste lengte.
Stap 16
Pak nu de meegelevede spanstaaf en doe deze door de laatste maas heen die
als laatste overblijft. Vervolgens kan men d.m.v. de meegeleverde staafhouders
de staaf vastzetten aan de beginpaal. Zorg er voor dat de mat op juiste hoogte
bevestigd wordt.
Stap 17
Ga nu naar de eindpaal en trek het gaas goed strak. Bepaal nu welke maas als
laatste gebruikt moet worden, en knip al het overige los. Nu we het uiteinde
hebben schuift men de spanstaaf in de laatste maas en kan men nu dus ook
d.m.v. de meegeleverde staafhouders de staaf vastzetten aan de eindpaal.
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Stap 18
Nu het gaas gespannen is, kan men nu met het binddraad de bovenbuis en 2
spandraden vastbinden aan het gaas. (Bind het draad om 5 mazen, dit zorgt
namelijk voor een effectieve stevigheid van het geheel) Knip eerst tientallen
stukken bindddraad van 35 cm lang. Bevestig vervolgens het binddraad om de
maas heen en draai de 2 uiteindes handmatig om elkaar heen, en trek dit strak
met de tang. Knip vervolgens de rest af, en buig de rest naar de zijkant
Stap 19
Het gaashekwerk is nu op de juiste manier geplaatst. Kijk nog even over de
lijn van het hekwerk heen, en corrigeer hier en daar de hekken die niet in lijn
staan.

Extra tips

Voor het beste
resultaat en het
behoud ervan
Lees goed door om onnodige fouten te voorkomen.
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Tip 1

Groeiende ondergrond
Wanneer de ondergrond gras, of
een ander groeiend voorwerp is,
adviseren wij het hekwerk 10 cm
boven de grond te plaatsen.
Tip 2

Begroeïng
Wanneer het harmonicagaas tussen
een afscheiding komt te staan,
kunt u ervoor kiezen deze te laten
begroeien. Dit geeft meer privacy,
maar ook een natuurlijk effect.
Tip 3

Zinkspray + Lakﬂesje
Als u het hekwerk moet inkorten,
gebruik dan onze zinkspray om
de geslepen kant te voorzien van
een beschermlaag om het roesten
te vertragen. Gebruik vervolgens
het lakflesje om dit oppervlak te
voorzien van dezelfde kleur.

Tip 4

Inkorten zonder zagen
Als je weet tot en met welk vol
vakje gaas je het gaas wilt inkorten,
selecteer je de eerst volgende spijl.
Pak van die spijl de lus daarvan aan
zowel de boven- en onderkant, en
haal deze uit het gehaakte lusje.
Vervolgens kan je deze spijl naar
je toe halen door deze met de klok
mee naar je toe te draaien. Je zult
merken dat je deze er letterlijk “uit
draait” als een schroef.
We gaan vervolgens het “reststuk”
weer compleet maken door de
spijl er weer in te draaien. Dit is
exact hetzelfde als eerst maar dan
andersom.
Als je helemaal boven bent en alle
mazen zijn weer ingedraaid, rijg je
het lusje van de spijl weer vast in het
lusje van het reststuk (aan zowel de
boven- en onderkant) en duw/vouw
je deze dicht.
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