
versie 17-6-2007 
---------- Ophangranden repareren ---------- 

 
Het gebeurt regelmatig dat katten een feestje vieren als de baas niet thuis is. Dat kan ook betekenen halen in de 
ophangrand van de luidspreker. Maar natuurlijk kun u ook ergens mee uitgeschoten zijn. Nu is dit meestal wel te 
herstellen. Het opvolgen van deze brochure is geheel op eigen risico! 
 
 

   
 
 
 
 
Nu is het voor een sterke lijmverbinding het goed dat de te lijmen plekken ontvet en gereinigd worden. 
Echter let op (!!!): het gebruik van spiritus, alcohol of zwakkere reinigingsmiddelen kan de rand doen 
verkleuren. Sowieso bij een foamrand GEEN alcohol of spiritus gebruiken, want dan kan het goed zijn 
dat het foam oplost (!!!). 
 
U kunt op de achterzijde een stukje met een wat-tip proberen, echter het kan ook zijn dat de voorzijde een 
speciale behandeling heeft genoten, waardoor er tóch verkleuring op de voorzijde ontstaat. 
 
Zelf gebruik ik bij rubber spiritus. U zou er voor kunnen kiezen alleen de achterzijde schoon te maken. 
Laat u het rubber na het schoonmaken goed drogen. 
 
 

 
 
Plak standaard plakband op de 
scheur. Doe dit zo dat de naden van 
de scheur zo veel mogelijk naadloos 
aaneen sluiten. Let op(!!!): ook het 
plakband kan verkleuring opleveren. 
Plak niet het plakband op de conus 
zelf. 
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Pak bijv. een gebogen stuk isolatiedraad 
en lijm hiermee vrij dik de scheur op de 
achterzijde. Zorg dat het een licht 
glooiend heuveltje wordt. Ter plekke 
van de scheur dient de lijm kracht op te 
kunnen nemen.  
 
Zorg voor het gebruik van de 
isolatiedraad dat de punt niet scherp is 
(!!!) door de punt bijv. even over een 
vijltje heen te halen. U kunt ook over 
een grotere breedte lijm aanbrengen 
voor extra stevigheid. 
 
 
 
 
De juiste lijm is bij mij te verkrijgen. 
Gaat u alstublieft niet met Bisonkit spul 
of anders aan de gang. 
 
 
Laat de lijm goed drogen. De lijm dient 
eerst doorzichtig te worden. Daarna nog 
30 min. wachten. 
 
Trek nu voorzichtig de plakband plat en 
parallel van de scheur af. Trek de 
plakband weg niet vanaf de punt van de 
haal, maar van af het deel wat vast zit 
aan de ophangrand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U ziet dat de punt nog niet 100% vast 
zit. Ook zit de scheur er nog is, hoewel 
deze aan de achterzijde ondersteund 
wordt door de lijmlaag. 
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Neem nu een scherp mes. Vouw de 
scheur iets open en breng lijm in de 
scheur.  
 
Zorg dat u van te voren een licht vochtig 
katoenen lapje heeft liggen. 
 
Verwijder hiermee direct voorzichtig de 
lijmresten. Voorzichtig, want we willen 
het lijm niet ook tussen de scheur weer 
verwijderen. Zeker een uur laten 
drogen. 
 
 
 
 

 
 
Het resultaat is dat de winkelhaak 
eigenlijk met goed fatsoen niet meer te 
zien is. De ophangrand is weer geheel 
luchtdicht geworden met de soepele en 
stevige lijm.  
 
Laat voor gebruik de lijm nog 24 uur 
drogen. 
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Ook in de uitvergroting is de scheur 
eigenlijk niet meer te zien. Ik heb de 
foto uiteraard niet met ‘ge-Photoshopt’. 
 
De grootste haak is overigens nog net te 
herkennen, maar waar is die kleine haak 
nu gebleven? 

 
 

Verspreiding via internet of kopiëren is 
onder voorbehoud wel toegestaan, onder 

voorwaarde dat de  
beschrijving en het bestand geheel 

ongewijzigd blijft.  
Kopiëren van gedeeltes van de beschrijving 

verspreiden is uitdrukkelijk verboden. 
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