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CHECKLIST SANITAIRE RUIMTEN
ALGEMEEN
• Sanitaire ruimte niet met een vloeistof schoonmaken voor het kitten. Ze moet droog, schoon, stof en vetvrij zijn.
• Raam en deurkozijnen (waar gekit moet worden) eventueel eerst schilderen, daarna kitten (is makkelijker).
• Als er gekit is voor het schilderen dan voor het schuren en schilderen, eerst met een natte spons met water de
zeepresten zorgvuldig verwijderen. Daarna met ammoniak of Sint Marc ontvetten.
• Gebruik nooit een trekkertje met zwarte rubbers voor droog te maken na het douchen. Gebruik alleen maar
kunststof trekkertjes met een transparante, witte of lichte kleur rubber.
• Het is in bepaalde situaties beter om getrommeld marmer en natuursteen eerst te impregneren, daarna te kitten.
• Geen natuursteen gebruiken in douchehoek i.v.m. kalkuittreding, meer onderhoud en niet zo goed
waterdicht te maken.
• Kitvoeg langs stucwerk, dan eerst stucwerk goed laten drogen en evt. texen voordat er gekit wordt.
• Oude kitvoegen zorgvuldig verwijderen (geen kitvliesjes achter laten!). Dit gaat met een breed afbreekmes, bakje
met wasbenzine, een kwast en veel reserve mesjes.
• Muurtje of zitje in douchehoek bovenop afwerken met natuurstenen plateau of dergelijk (één geheel) en +/- 15
mm laten oversteken (alle uitwendige hoeken van het plateau of dergelijke afschuinen).
• Bij plaatsen muurtje voor vrijhangend toilet, dit stutten tegen achterwand t.h.v. onderkant wc-pot. Dit om
scheuren in tegels, voegen en aansluiting wand-vloer te voorkomen.
• Niet op hout betegelen, wel op Wediplaten, Durox blokken of dergelijke die tegen vocht kunnen.
• Mechanische ventilatie in of zo dicht mogelijk bij douchehoek plaatsen.
• Nog niet gekit, dan mag men voorzichtig in bad baden of zittend douchen. Douchehoek NIET gebruiken.
• Kit 24 tot +/- 200 uur laten uitharden, afhankelijk van de situatie.
• Waar wij moeten kitten, geen kit aanbrengen i.v.m. slechte hechting van onze kit op andere kitsoorten.
• Easydrain deksels of putjes, deksels verwijderen voor het monteren en net voor de oplevering terug plaatsen.
• Geen kunststof Easydrains gebruiken.
• Afplaktape niet te lang laten zitten i.v.m. besmetting.
• Geen mozaïek in de douchehoek i.v.m. moeilijk schoon houden en zeer lekkage gevoelig (veel kleine voegjes).
• Stalen bad en/of douchebak eenvoudiger te stellen en daarom minder lekkage gevoelig.
• Tegels door zetten (onder en achter bad en/of douchebak) en waterdicht afkitten.
• Vloer op zand, tegelplint koud op vloer plaatsen en niet inwassen. Evt. kitten na +/- 2 jaar i.v.m. wegzakken.
• Muurtje of zitje in de douchehoek niet van hout of gipsplaten maken, maar van stenen of blokken die tegen vocht
kunnen. Deze goed verankeren aan de muur, in verband werken en niet massief maken.
• Easydrains en afvoerputjes zeer lekkage gevoelig als deze niet goed voorbereid en op de juiste manier met de
juiste kit gekit worden
• Specievloeren hebben een langere droogtijd nodig dan lijmvloeren voor het kitten.
• Vooraf afplaktape gebruiken bij afpurren langs tegels en/of sanitair i.v.m. besmetting

EXTRA AANDACHT
• Maak een juiste sanitair keuze (b.v. geen vrijstaand bad integelen).
• Noteer naam, adres en telefoonnummer (privé, mobiel, werk) van opdrachtgever.
• Noteer ook de eventuele (speciale) wensen van de opdrachtgever.

LOODGIETER
• Monteer het isoleermatje achter de wc/bidet maar snij dit niet af, als ATB deze kit.
• Als het bad of de douchebak nog niet gekit zijn en er moet een douchewand op geplaatst worden, s.v.p. kit
aanbrengen in de naad tussen de tegels en de douchebak of het bad onder in de hoek achter het
bevestigingsprofiel (kitlengte +/- 3 cm, afhankelijk van de dikte van het douchewand).
• Rood stelblokje plaatsen tegen douchewandprofiel en niet tegen het glas i.v.m. afkitten van binnen- en buitenzijde
van het glas.
• Alleen bevestigingsmaterialen van RVS, koper en chroom gebruiken (schroeven en dergelijke).
• Kit aanbrengen achter rozetten douchemengcombinatie, in ieder boorgat en elke doorvoering in douchehoek.
• Easydrain of putje rondom tussen vloertegels leggen, min. 5-10 cm uit de wand en onder stoppen met
“vette”specie, dus niet onder of tegen wandtegels plaatsen.
• Gebruik stevige ondersteuning en/of vijfpoten onder het draagvlak ( de kuip) en over de hele lengte van het bad.
• Gebruik vijfpoot(en) en geen driepoot i.v.m. een goede ondersteuning onder bad en/of douchebak.
• Zet altijd de contramoeren van de poten/steunen vast.
• Monteer waterbestendige metalen hoeklijnen of waterbestendige houten latten waterpas rondom op de muren.
Hierna de vijfpoot(en) afstellen onder de kuip van de bad/douchebak zodat deze net rusten op de
muurondersteuningen. Verwijder nu de bad/douchebak. Breng een dikke rups kit aan op de
muurondersteuningen (om de kromme onderkant van de douchebak/bad te corrigeren). Leg dan
bad/douchebak waterpas in de kit op de muurondersteuningen en laat de kuip net dragen op de vijfpoot(en).
I.v.m. doorbuigen minimaal de eerste 36 uur geen water of gewicht in de bad/douchebak doen. Ook niet in
bad/douchebak gaan staan of er op leunen (kit eerst laten uitharden). Daarna water of gewicht erin voor de
onderkanten dicht te maken.
• Als er ergens kit tevoorschijn komt, dit laten zitten, dus niet uitwrijven.
• Bad en/of douchebak waterpas stellen op een gladde, egale en zuivere ondergrond.
• Eventueel wediplaten met stelschroeven gebruiken voor de onderkant van bad en/of douchebak.
• Geen kit tussen muur en bad en/of douchebak doen.
• Geen kit tussen tegels en bad en/of douchebak doen.
• Plaats wastafel, fonteintje of dergelijke net boven tegelvoeg, zodat voeg niet zichtbaar is.
• Als kunststofpanelen onder bad/douchebak komen, steunpunten maken tegen muren en op vloer, zodat ze niet
kunnen bewegen.

TEGELZETTER
• Breedte +/- 2,5 mm en diepte minimaal tegeldikte vrijhouden en geen specie-, voeg- en lijmresten in de voegen.
• Tussen tegels en onderkant bad of douchebak +/- 2,5 mm vrijhouden voor kitvoeg.
• In de douchehoek, alle inwendige hoeken +/- 2,5 mm breed en minimaal tegeldikte diep vrijhouden.
• Putjes, drains rondom +/- 4 mm breed en +/- 15 mm diep vrijhouden voor kit en +/- 1,5 mm onder bovenkant

tegels.
• Geen kimband of plakband plaatsen op zijkanten van easydrain, hoort kit op te komen, dus zuiver houden.
• Tussen vloertegels onderling en tussen de in verstek gesneden snijrand van vloertegels +/- 3 mm vrijhouden voor
te kunnen inwassen met speciale waterdichte voegmortel, om lekkages en verbranden van voeg tegen te gaan.
• Geen jolly- of hoekstrips gebruiken in douchehoeken.
• Als er buiten douchehoek met jollystrips gewerkt wordt dan met verbindingshoekjes en eindstukjes werken.
• Snijkant van tegels niet tegen bad, douchebak, drain, putje, kozijn enz. leggen in hetzelfde vlak, bijgelijke hoogte.
• Tegels met plafond meesnijden als dit niet waterpas is i.v.m. rechte kitvoeg.
• Beschermfolie van bad en douchebak verwijderen vóór het plaatsen en in-tegelen. (alleen bovenste rand)
• Foamrand afsnijden gelijk met bovenkant afgereden smeervloer, voordat men de tegels gaat leggen.
• Tegels in specie gezet, langer laten drogen als lijmwerk i.v.m. anders opkleuren voegwerk.
• Voegen (ook extreem breed) die gekit dienen te worden vrijhouden van voegmortel, lijm,PUR en KIT.

