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Deuk in het tafelblad repareren
Zo doet de vakman dat…
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Het is óns zelfs overkomen. Even stoppen voor een bakkie leut. De splinternieuwe camper staat een beetje scheef en uit het net 
geopende bovenkastje glijdt de snijplank, boem, met de punt op het aanrecht. Een groot gat is het gevolg. Zo’n schade is 
onzichtbaar te repareren. Zo doet de vakman dat…

De bovenkastklep, 
een wandpaneel, vloerbedekking, de 
autobumper of het dashboard, overal in 
je caravan, camper en auto, maar ook 
thuis, zijn hightech kunststof materialen 
verwerkt. Lichtgewicht, waterafstotend, 
fl exibel of alleen maar voor de mooi, 
elk materiaal wordt tegenwoordig met 
eigen specifi caties voor een bepaalde 
toepassing gefabriceerd. En niet altijd 
even sterk, stoot- of krasvast. Bij verkeerd 
gebruik is schade het gevolg. Zo kan de 
herinnering aan een te hete pan, een 

De 47-jarige Rob van Straaten is Reparob. Hij hee�  
jarenlange ervaring met het repareren van allerlei 
materialen. Zo hebben vinyl, leer, kunststof en de 
materialen uit een camper of caravan geen gehei-
men meer voor hem. Als een ware Rembrandt vult 
hij elk beschadigd decor nagenoeg onzichtbaar in.

d� r de vakman

Kosten
Het is fi jn als een ongelukje onzichtbaar kan worden weggewerkt. Soms is interieur-
schade zelfs op de verzekering te verhalen. Het starttarief van Reparob bestaat uit 
voorrijkosten (€ 77,35) plus schadeherstel vanaf € 246. Dat is inclusief btw en twee 
jaar garantie.

dolende tentstok of schuivende bagage 
nog lang na-ijlen.
Rob van Straaten is specialist in het vul-
len en bijwerken van beschadigingen 
in elk materiaal. Hij repareert zodanig 
dat je eigenlijk niets meer van de schade 
terugvindt. We zetten Rob aan een veel 
voorkomende beschadiging: een met de 
knie ingedeukt tafelblad. Er zijn daar-
door twee scheuren ontstaan in het HPL 
(High Pressure Laminate, ook wel for-
mica) en de honingraatpapieren vulling is 
ingedrukt.

'Even' een ongelukje
onzi� tbaar wegwerken
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Stap 1

Stap 3

Stap 5

Stap 7

Stap 9

Stap 2

Stap 11

Stap 4

Stap 6

Stap 8

Stap 10

Stap 1
De kosten van een reparatie hangen nauw 
samen met de afmetingen van de bescha-
diging

Stap 2
Reinigen en ontvetten zijn de basis voor 
een precisiewerkje met vulmiddel en verf

Stap 3
Met een beitel verwijdert Rob losse delen 
uit de beschadiging

Stap 4
Kleine stukjes gebroken HPL zijn vlijm-
scherp en snijden bijna ongemerkt door je 
huid

Stap 5
De onderliggende honingraat tafelbladvul-
ling van papier is nu zichtbaar

Stap 6
Het geheim van de smid. Zijn plamuur 
droogt binnen tien minuten, krimp- en 
scheurvrij 

Stap 7
Rob werkt zorgvuldig met vulmiddel vanaf 
de randen naar binnen toe

Stap 8
Dat rode plaatje houdt het vulmiddel vlak. 
Er bovenop ligt een bolletje ‘plamuur’ 
waarmee Rob het tempo van uitharden 
kan controleren

Stap 9
Een serie van zeker 20 handelingen volgt. 
Eerst overtollig vulmiddel afsteken...

Stap 10
...vlak schuren...

Stap 11
...een transparant vulmiddel meerdere 
keren aanbrengen…
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Stap 12

Stap 15

Stap 18

Stap 13

Stap 16

Stap 19 Stap 20

Stap 14

Stap 17

Een secuur werkje

Archief
Zo doet de vakman dat…
 KCK9 / 2011
• Voortentreparatie
 KCK6 / 2011
• Van dakluik naar dakvenster
 KCK2 / 2011
• Antennemast met schotel plaatsen
 KCK10 / 2010
• Verende vloer repareren
 KCK4 / 2010
• Wandreparatie met Profi le Repair
 KCK7 / 2009
• Mover monteren

          Kijk ook op www.kck.eu

Stap 12
…steeds gevolgd door nauwkeurig vlak 
strijken…

Stap 13
…en behandelen met een activerings-
middel.

Stap 14
Schuren, schuren, schuren, tot 100% aan-
sluiting op het bestaande blad

Stap 15
De gladde witte plek wordt ingevuld met 
het reliëf en het patroon van de originele 
afwerklaag

Stap 16
Uit basiskleuren mengt de kunstenaar 
exact de juiste kleuren voor dit tafelblad. 

De verf vormt, dik opgebracht, het 
bestaande reliëf 

Stap 17
Een priegelwerkje waarbij op een tegeltje 
het unieke kleurenpallet voor dit tafelblad 
ontstaat

Stap 18
Elke ‘fl ake’ – de vlekjes en stipjes op het 
tafelblad – schildert Rob nauwkeurig in de 
eerder op kleur gebrachte ondergrond

Stap 19
Met de mond blazend op z’n ‘paintbrush’ 
brengt hij daarna zo'n tien harde, slijtvaste 
laklaagjes over de verf aan

Stap 20 
Klaar
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