
Planning kitten 

Voor je kunt beginnen met het kitten wil je precies weten wat je moet doen. Open hiervoor het 
Exelbestand: Planning H14 kitten. 

 

Inhoud 
Checklist .............................................................................................................................................. 2 

Voorbereidingen .................................................................................................................................. 3 

Benodigdheden ................................................................................................................................... 3 

Kit aanbrengen stap 1.......................................................................................................................... 3 

Kit aanbrengen stap 2.......................................................................................................................... 4 

Kit aanbrengen stap 3.......................................................................................................................... 4 

Kit aanbrengen stap 4.......................................................................................................................... 5 

Kit aanbrengen stap 5.......................................................................................................................... 5 

Kit koker afsluiten ................................................................................................................................ 5 

 

  



Checklist 
Druk je checklist af om niets te vergeten. Zet een kruisje wanneer je een bepaalde taak hebt gedaan. 
Streep door wat voor jou niet van toepassing is. 

 

 

  



Voorbereidingen 
1. Snij de oude kitlaag zoveel mogelijk weg met een breekmes 
2. Zorg daarna dat als er oude kitranden zijn die met een kitverwijderaar verwijdert worden. 
3. Maak de ondergrond vet- en stofvrij om een goede hechting te verkrijgen. 
4. Zorg dat als je nog niet al te bedreven bent met afkitten van naden dat je aan twee kanten 

van de naad of kier schilderstape aanbrengt die later weer verwijdert wordt. Hierdoor krijg je 
een zeer strakke kitrand. Ervaren kitters gebruiken een zogenaamde kitlepel. 

 

Benodigdheden 
• Emmertje met zeepsop of met St marc 
• Kitkoker 
• Kitlepel 
• Kitpistool 
• Kitverwijderaar 
• Schilderstape 
• Stanleymes 

 

Kit aanbrengen stap 1 
Snij als eerste met het stanleymes het topje van de koker af. Plaats hem dan in het kitpistool. Daarna 
gaan we het uiteinde van de spuitmond schuin afsnijden met het stanleymes. Dit is om de kit 
makkelijker in de naad te kunnen spuiten. 
 

 

  



Kit aanbrengen stap 2 
Nu kunnen we de kit gelijkmatig in de naad of kier gaan spuiten. Oefen eerst op een stukje afvalhout 
om te voelen wat het kitpistool doet  
 
De ontspanknop aan de achterkant van het pistool is bedoeld om na het kitten de druk van het 
pistool te halen, zodat er geen kit meer uitloopt. 

 

Kit aanbrengen stap 3 
Nu kunnen we aan het echte werk beginnen. Plak als eerste de kitnaad af. Laat een klein stukje tegel 
vrij 2mm. Dit is voor de hechting. Spuit de kit niet te dik in de naad en probeer om geen lucht onder 
de kit te krijgen waardoor het open gaat staan 

  



Kit aanbrengen stap 4 
Maak een vinger nat en strijk de kit in een vloeiende beweging af. Haal de overtollige kit van het tape 
af. Doe dit met beleid. 

Kit aanbrengen stap 5 
Wacht nu tot de kit wat opgedroogd is en haal dan de tape weg. Strijk nog wel na met een natte 
vinger om de opstaande randjes weg te werken die zijn ontstaan na het weghalen van de tape 
 

 

Kit koker afsluiten 
Sluit na het afronden van de werkzaamheden de koker af om later de kit weer te kunnen gebruiken. 
Doe dit met een schroef of spijker. 
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