Lekkende kraan ? Zo gedaan!

Een lekkende kraan kan vervelend zijn. Ook verspilt u onnodig liters drinkwater. De
oplossing is eenvoudig het kraanleertje. Het leertje in de kop van de kraan zorgt voor de
afdichting tussen de waterleiding in de muur en de opening van de kraan. Door de kraan
dicht te draaien, drukt het leertje tegen de binnenkant van de kraan, zodat er geen water
meer door kan stromen.
Werkwijze
Ga als volgt te werk. Sluit eerst de hoofdkraan. Die zit meestal in het luik bij de voordeur, in
de meterkast of onder het aanrecht. Laat vervolgens het water in de leidingen weglopen door
de laagste kraan in het huis open te zetten. Om het leertje te vervangen, moet u allereerst de
lekkende kraan openmaken. Het is handig de stop in de wastafel of gootsteen te doen, zodat
kleine onderdelen niet in de afvoer vallen. U maakt de kraan open door de draaiknop ( het
deel met een blauw of rood dopje ) van de kraan af te halen. Vaak moet u eerst het blauwe
of rode knopje opwippen en het schroefje daaronder los draaien. De knop kan er nu
afgetrokken worden. Bij moderne kranen zit de draaiknop met een klemsysteem vast. U
hoeft dan niet te schroeven. Onder de draaiknop ziet u een moer die u losdraait. U kunt nu
het bovendeel van de kraan met as en al eruit tillen. Bij ouderwetse kranen kunt u het
bovendeel direct losdraaien.
Bouwmarkt
Als u het bovendeel van de kraan in de hand hebt, ziet u onderaan de as het leertje: een
rond stukje elastisch materiaal dat met een schroefje of moertje vast zit. De naam “leertje” is
eigenlijk ouderwets, want tegenwoordig is het kunststof. Schroef het los en koop bij een
winkel ( metaalwarenzaak of bouwmarkt) een passend nieuw leertje. Monteren gaat in
omgekeerde volgorde als hierboven beschreven.

