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Sugru ideeën voor snelle en stijlvolle reparaties

Ritssluitingen maken het leven een stuk makkelijker. Meestal weet men deze
geweldige uitvinding echter pas te waarderen, wanneer ze kapot is. Ritsen kunnen
klem raken en de lipjes breken of vallen er op het domste moment af. De reparatie
blijkt vaak een peuterwerk.

De clevere kneedlijm Sugru (www.supermagnete.nl/group/sugru) kan hier als
eenvoudig alternatief voor reparaties of als vervanging van lipjes aan ritssluitingen
dienen. De kneedlijm is zelf uithardend, robuust en wasmachinebestendig.
Hierdoor kunnen met Sugru de greepjes van ritssluitingen aan kleren, tenten,
tassen en schooletuis ideaal worden gerepareerd of aangepast. In dit
klantenproject laten wij u aan de hand van jassen, een tas en een etui zien, hoe u
met Sugru heel eenvoudig ritslopers kunt repareren of vervangen.

Met Sugru het lipje van de ritssluitingsloper repareren
Een verkeerde beweging of te snel dichtgetrokken en meteen heeft u een deel van
de rotsloper van uw tas in uw hand. Maakt u zich geen zorgen, met kneedlijm
repareert u het greepje van de ritsloper heel makkelijk en stijvol:

1. Neemt u een portie van de vormbare
lijm in de passende kleur. Past u
hierbij de hoeveelheid kneedlijm aan
aan de gewenste grootte van de
loper.

2. Kneedt u de Sugru en geeft u hem de
vorm van een kogel of worst.

3. Wikkelt u de lijm om het
overgebleven uiteinde van het
greepje en drukt u hem vast.

4. Wanneer de nieuwe ritssluitingsloper de gewenste vorm heeft, laat u hem
minstens 12 uur lang uitharden.

Onze tip: Hoe groter of langer u uw vervangende ritsloper construeert, des te
eenvoudiger kunt u hem ook in de winter met handschoenen aan grijpen. Let u er
hierbij op, dat de greep niet te dun wordt, aangezien de lijm bij het dichttrekken
van de rits anders kan breken.

Met Sugru greepje aan de ritsloper vervangen
Heeft u aan uw soft shell jasje, regenjas, winterjas of fleece jack ook al het greepje
aan de loper verloren? Vooral onderweg en in de natuur of bij het kamperen
gebeurt dit op het meest ongepaste moment. Sugru biedt ook hier de redding, om
de ritssluitingsloper te repareren: Vervangt u in een handomdraai het greepje door
constructies met de vormbare lijm. Twee varianten zijn mogelijk:
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Greepje aan de ritsloper vervangen
door een koordje
In het bijzonder bij winterjassen en
andere outdoor jacks zijn grotere lopers
handig, aangezien men deze vaak met
handschoenen wil openen en sluiten.
Het voordeel van deze variant is, dat u
de lengte van het treklipje door het op
lengte knippen van het koordje zelf kunt
bepalen.

1. Rijgt u het koordje of het onbreekbare touwtje met de juiste doorsnede door de
ritsloper opening

2. Verbindt u de beide uiteinden heel eenvoudig met voldoende Sugru.
3. Drukt u de Sugru in de gewenste vorm en strijkt u hem glad.
4. Laat u de kneedlijm 24 uur drogen.

De variant met het langere koordje is ook voor het gebruik bij ritssluitingen bij
tenten geschikt. Door het langere greepje kan de tent snel worden geopend en
gesloten. Bovendien hoeft u niet meer naar de loper te zoeken. Indien u de
greepjes van ritssluitingen aan cosmeticatasjes, etuis of rugzakken repareren, kunt
u in plaats van het koordje ook een paperclip gebruiken.

Greepje aan de ritssluitingsloper
vervangen door een paperclip 
Paperclips zijn ideaal voor dit project,
aangezien ze kunnen worden verbogen
en desondanks robuust zijn.

1. Haalt u de paperclip in de gewenste
grootte en kleur door de opening van
de ritssluitingsloper.

2. Omwikkelt u de paperclip volledig met de vormbare lijm. Laat hierbij het
bovenste deel van de paperclip vrij, opdat hij vrij kan blijven bewegen.

3. Drukt u de kneedlijm in de gewenste vorm en strijkt u hem een beetje glad.
4. Laat u uw Sugru creatie lang genoeg drogen.

Indien u het greepje aan de loper wilt vergroten, neemt u gewoon meer Sugru of
een grotere paperclip.

Tip: Gebruikt u paperclips alleen bij voorwerpen, die heel zelden of nooit worden
gewassen, aangezien ze na verloop van tijd roest oplopen.

Met Sugru ritssluitingen aanpassen
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Lipjes van ritssluitingen vergroten
Sommige lipjes van ritssluitingen zijn
wat klein en onhandig. Dit vormt voor
mensen met een beperkte motoriek een
probleem. De oplossing: Vergroot u het
bestaande lipje met Sugru, om hem
makkelijker te kunnen vastpakken. Wij
hebben dit als voorbeeld bij het
ritsgreepje van een etui gemaakt.
Gewoon de kneedlijm eromheen
wikkelen, in de gewenste vorm brengen, laten drogen - klaar. Eenvoudiger gaat het
niet!

Onze tip: Het is de moeite waard, de lipjes van ritssluitingen aan ski-jacks of aan
uw kampeergerei te vergroten, om ze makkelijker te kunnen vastpakken.

Gebruikte artikelen
SUG-03: Sugru pak 3 stuks (www.supermagnete.nl/SUG-03)
SUG-08/black: Sugru pak van 8 (niet meer in ons assortiment!)
SUG-KIT: Sugru-Kit (niet meer in ons assortiment!)
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De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.<br />Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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