
Siliconenkit is een blijvend elasti
sche afdichtingskit voor het afdich
ten en lijmen van voegen, naden en 
kieren in huis, sanitair, glasbouw, 
auto’s enz.
Het hecht op glas, kera miek, gegla
zuurde tegels, emaille, kunststof
fen, metalen, hout, beton e.d. (op 
poreuze ondergronden en sommige 
plastics gebruikt men een primer).

Bekende voorbeelden van gebruik 
zijn het afdichten van kieren rond 
aanrecht of bad en het lijmen van 
aquariums.

Buiten deze zijn er ook nog andere 
toepassingen:

Fig. 1 geeft een voorbeeld van hoe 
we eenvoudige verende en niet 
krassende voetjes voor allerlei ap
paraten kunnen maken.

Door een gat in de onderkant wordt 
een klodder siliconen kit gespoten 
en aan de buitenkant netjes afge
werkt.
Het is het eenvoudigst om tijdens 
het uitharden van de kit een mal 
van polyetheen (plastic flesdop 
o.i.d.) of eventueel kaarsvet te 
gebruiken. Het uitharden duurt dan 
wel een stuk langer.
 
In fig. 2 zien we hoe de trillingen 
van een elektromotor gedempt 
kunnen worden door deze motor te 
bevestigen met behulp van silico
nenkit.

Voor elk bevestigingspunt zijn 
nodig:
een bout + moer, twee bijpassende 
ringen met grote buitendiameter 
(carrosserieringen) en een stukje 
pijp dat om de bout past.
Nadat het geheel volgens tekening 
in elkaar is gezet, wordt de motor 
op de goede hoogte ondersteund 
met een paar stukjes hout en kan 
de kit er tussen gespoten worden.

Hoe we op een eenvoudige manier 
zelf dubbele beglazing (van niet al 
te grote formaten) kunnen ma
ken laat fig. 3 zien. 
Tussen twee stukken glas leg
gen we iets binnen de omtrek 
een rechthoek van vier stukken 
aluminium profiel gevuld met si
licagel (sterk vochtabsorberend). 
Nadat we in de holte tussen 
de beide glasplaten tegen het 
profiel eerst een dichte laag van 
butylkit hebben gelegd, spuiten 
we daar bovenop nog eens een 
laag siliconenkit om alles rond
om aan elkaar vast te zetten. 
Daarna kunnen de randen met 
een vochtig doekje netjes afgewerkt 
worden.

En dan tot slot nog een elastische 
koppeling voor kleine motortjes.  
(fig. 4).
Hiervoor worden vaak stukjes 

plastic slang (bijvoorbeeld benzine
slang) gebruikt, maar deze heb
ben het bezwaar dat ze onder het 
draaien te warm kunnen worden en 
dan niet stevig genoeg meer zijn.

Dit kan alsvolgt opgelost worden:
Eerst zetten we het slange tje met 
wat dun metaaldraad vast op de 
beide aseinden. Dit metaaldraad 
dient tevens om er de kit aan te 
laten hechten.  
Vervolgens gaat er over het geheel 
een flinke laag siliconen kit die we 
glad afwerken door, als de zaak 
draait, met een schroevendraaier 
of iets dergelijks langs het opper
vlak te gaan.

 
N.B. Voor dit soort karweitjes kan 
het best kleurloze siliconenkit 
gebruikt worden, daar deze het 
sterkst is.

Jan Willem Boekschoten
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