Ligbad plaatsen
Wilt u het huidige bad in uw badkamer vervangen? Het lijkt misschien ingewikkeld om dat zelf te
doen, maar voor een ervaren klusser is het zeker mogelijk. In deze beschrijving leest u hoe u het
beste te werk kunt gaan.

Voorbereiding
Voordat u kunt beginnen met het plaatsen van het bad, is het belangrijk dat u zorgt voor voldoende ruimte.
Haal uw oude bad alvast weg en bepaal of u het nieuwe bad op dezelfde plek wilt plaatsen. Dit is vanwege
de bestaande aansluitingen vaak wel het meest praktisch. Als u een bad gaat plaatsen, heeft u in ieder
geval de volgende materialen nodig:
- Badsifon
- Gasbetonblokken
- Houten balkje
- Sanitairkit
- Voegsel
- Tegels
- Waterpas

Aan de slag
Nadat u de exacte plaats van het bad heeft bepaald, kunt u beginnen met het plaatsen. Zet het bad neer
op de door u gewenste plek en gebruik de stelpoten om het bad waterpas te maken. Bevestig de badsifon
en sluit de waterafvoer aan. Het bad moet op een houten balk tegen de muur steunen. Teken daarom op
de muur de bovenranden van het bad af. Bevestig de balkjes net iets onder de getekende lijn (één balkje
voor de korte zijde van het bad en één balkje voor de lange zijde van het bad). U kunt nu beginnen met de
badombouw.
Teken om te beginnen op de vloer de omtrek van het bad af en bouw van gasbetonblokken een muurtje.
De ombouw moet even hoog worden als de latjes die u tegen de muur heeft bevestigd. Wanneer de
ombouw klaar is, spuit u rondom een laagje kit (ook op de houten balkjes). U kunt nu het bad plaatsen en
aansluiten op de afvoer. Betegel tot slot de ombouw en kit de randen van het bad af.
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