Lekken van een kraan stoppen.
Als eerste is het Belangrijk om te kijken waar een kraan lekt.
Pas dan kunnen we de onderdelen gaan vervangen of vernieuwen.
Hieronder is een kraan afgebeeld, met nummers bij de plaatsen waar een lekkage kan voorkomen.

Lekkage op plaats 1:
Bijzonderheden: Hier spuit alleen water uit als de kraan open is.
Als u lekkage op plaats 1 heeft dan is de perlator stuk. U kunt dit gemakkelijk oplossen door een
nieuwe perlator te kopen.
Dit onderdeel kunt u los kopen en is d.m.v. schroefdraad vast te draaien op de hals.
Voor deze reparatie hoeft u niet de hoofdkraan dicht te draaien, controleer wel of de kraan dicht
gedraaid is. Tip: als u dit los draait met een waterpomptang, eerst een doek om de kraan heen doen,
om beschadigingen te voorkomen.
Lekkage op plaats 2:
Bijzonderheden: Hier komt water uit als de kraan dicht is.
Als u lekkage op plaats 2 heeft dan zijn de spindels rubbers versleten (zie volgende pagina voor het
vervangen van uw spindels)
Dit onderdeel is zelf te vervangen, alleen heeft u de juiste maat rubberen ring nodig voor vervanging.
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Lekkage op plaats 3:
Bijzonderheden: spuit alleen water uit als de kraan open is.
Als u lekkage op plaats 3 heeft dan is de hals (bovenuitloop) versleten.
Controleer of de kraan dicht gedraaid is. Draai de hals van de kraan af, om beschadigingen te
voorkomen kan dit het beste met een verstelbare moersleutel (bahco).
Controleer nu of de hals doorgesleten is (nieuwe hals kopen) of dat de rubberen O-ringen versleten
zijn (O-ringen vervangen), bij twijfel neem de hals mee naar de dicht bijzijnde vakwinkel.
U kunt de hals weer op de zelfde manier monteren als dat hij eraf is gehaald.

Spindels vervangen.
Om de spindels te kunnen vervangen moet u eerst de hoofdkraan dichtdraaien.
Doe nu de kraan open zodat de leidingen leeg kunnen lopen.
Demonteer nu de kraanknoppen, dit kan op 3 manieren;
1) Door de knop er af te trekken (let op: ze kunnen redelijk goed vast zitten)
2) Door de rode of blauwe dopje te lichten, hier onder komt u een bout tegen en deze tegen de
klok in eruit schroeven. Nu is de kraan knop los.
3) Als u een sterknop heeft (meestal metaal) zoals voorbeeld hieronder. Draai het gedeelte
onder de sterknop los (tegen de klok in).
Tip: gebruik hiervoor een verstelbare moersleutel (bahco) voor, als u alleen een
waterpomptang heeft, wikkel dan eerst een doek om de wartel om beschadigingen te
voorkomen en draai daarna de wartel los

Als u de knop eraf heeft gedraaid dan komt u de spindel tegen, dit is het messing gedeelte wat nu
uitsteekt (zie foto onder)

Deze spindel draait u uit het kraanhuis (tegen de klok in) en aan de onderkant zit de boosdoener.
Dit rubberen ringetje zorgt voor de afsluiting van het kraanhuis naar de hals. Door dit ringetje te
vervangen (let op: er zijn verschillende maten in) kunt u de kraan weer zo goed als nieuw maken.
Mocht de spindel aan de onderkant geen rubberen ring maar een wit plastic sluisje hebben dan gaat
het hier om een keramische spindel, deze moet in zijn geheel worden vervangen en moet vaak ook
van het zelfde merk als de kraan zijn.
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