naam van de How-to
Spuitcabine bouwen
auteur
Michel Caudron a.k.a. MCRoadkill
gebruikte materialen en gereedschappen
•
12mm MDF plaat van 244x122cm – ong. € 15,•
Afzuigkap (eigen keuze) – ong. € 45,•
Luchtafvoerslang (Gamma) – ong. € 8,•
Vijf inbouw halogeenspotjes (Gamma) – ong. € 28,•
Schilderstape
•
Spaanplaatschroeven
•
Houtlijm
•
Spijkerclips, bindbandjes
•
2x1,5mm2 soepele kabel
•
Gereedschap (boren, accuboormachine, decoupeermachine, dozenboor, ed.)
(zie laatste pagina voor foto’s van de gebruikte materialen)
korte beschrijving
Je eigen (betaalbare) spuitcabine bouwen met Doe-Het-Zelf materiaal. Dit is een uitvoering
met halogeen verlichting die ook gebruikt kan worden om het project extra te laten
drogen.
beschrijving
MDF plaat op maat maken
De eerste stap voor het maken van je eigen spuitcabine doe je al tijdens de aanschaf van
de MDF plaat in de bouwmarkt. Deze kan je meestal voor niks op maat laten verzagen.
Ik heb de volgende afmetingen gebruikt op een 12mm MDF plaat:
(dikte kan jezelf bepalen, maar hij wordt er wel zwaarder van en hij is niet licht)
- 2x 61x60cm
- 3x 61x80cm
- 2x 61x10cm (Let op: hier moet later 1cm afgezaagd worden)

een overzicht hoe je ze effectief uit de plaat kan halen
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De basis leggen
Wanneer je al het materiaal bij elkaar hebt gehaald, zodat je aan een stuk door kan
werken zonder onderbrekingen, dan kan je hem in één ochtend maken.
Als eerst maken we de kist van de spuitcabine, dit doen we door de platen al staand tegen
elkaar aan te leggen. Logisch gezien blijven die platen niet uit zichzelf staan, dus plak je ze
aan elkaar vast met schilderstape. Zoals hieronder is te zien op de foto.

Wanneer je de vorm van de spuitkist hebt gemaakt, kan je beginnen met het aftekenen van
de boor-/schroefgaten. De eerste heb ik zelf 1cm van de kant af gemaakt en daarna om de
10cm.
Let op: Wees erop bedacht dat je bij het werken met MDF altijd eerst moet voorboren
anders scheurt het MDF open als je de platen probeert vast te schroeven. Gebruik ook een
boor die niet even groot is als je schroeven, want ander heeft het schroefdraad geen grip
op het MDF.
Na dat je de gaten hebt geboord smeer je houtlijm op de kopse kant van de MDF plaat en
schroef je zet tegen elkaar aan. Doe dit totdat je het frame in elkaar hebt gezet.
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Afzuigkap plaatsen
Wanneer je het frame van de spuitkist in elkaar hebt gezet, komen we bij de achterplaat
waarop de afzuigkap gemonteerd gaat worden. Om te zorgen dat de afzuigkap zijn lucht
kwijt kan, moet er een gat in de achterplaat gemaakt worden voor de luchtafvoer en een
gat voor het stekkersnoer.
Je plaatst de afzuigkap in de spuitkist zoals hij moet komen te zitten, pas dan de
achterplaat tegen de achterkant aan, dan weet je hoeveel ruimte je hebt. Hierna ga je
uitmeten waar het gat voor de luchtafvoer moet komen, meet dit nauwkeurig op en teken
dit nauwkeurig uit. Als de adapter waarop de luchtslang moet komen lang genoeg is kan je
een rond gat maken, is hij te klein dan maak je een groter gat of een vierkant.
Het gat heb ik erin gemaakt door eerst op verschillende plaatsen met een houtboor voor te
boren, zodat je er met de decoupeermachine bij kan. Zaag het benodigde gat met de
decoupeermachine uit. Pas de achterplaat op de afzuigkap, als dit past kan je het gat
afschuren, past hij niet dat moet je het gat groter maken. Vergeet niet het gat te maken
voor je stekkersnoer. De achterkant plaats je op dezelfde manier zoals je de spuitkist in
elkaar hebt gezet, uitmeten, tekenen, voor boren, lijmen en vast schroeven.
Wanneer de achterplaat erop zit dan kan je de afzuigkap vast maken. Dit is vrij simpel, je
legt de spuitkist op de achterplaat en je legt de afzuigkap op z’n plek, zitten er geen
schroefgaten, dan boor je deze voor.
Let op: Wees voorzichtig met het maken van de schroefgaten, wanneer je door het metaal
heen bent schiet het boortje door en met een klein boortje vreet hij zo door het MDF heen.
Als je de gaten voor geboord hebt kan je de afzuigkap vastmaken met kleine schroeven(die
niet door de achterkant heen komen). Op dit moment hoef je de afzuigkap nog niet aan te
sluiten maar denk er wel aan dat het stekkersnoer van de afzuigkap ook nog door het
eerder gemaakt gat moet en dat vrij lastig is als hij eenmaal vast zit. Waarschijnlijk wil dit
niet omdat het gat net groot genoeg is voor alleen het snoer. Wat je moet doen is de
afzuigkap openmaken en het snoer loshalen, meestal zit het stekkersnoer afgemonteerd in
een klein lasdoosje(afgeschermd van het vet), deze kan je meestal met 2 schroeven
losmaken. Haal het kapje eraf en schroef het stekkersnoer los. Het uiteinde van het
stekkersnoer die je net los hebt gehaald steek je door het eerder gemaakte gat voor het
stekkersnoer en sluit deze weer aan als je de afzuigkap vast hebt geschroefd.

Afzuigkap dry-fit

Afzuigkap geplaatst
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Verlichting plaatsen
Wanneer de afzuigkap vast geschroefd zit kan de verlichting ingebouwd worden.
Ik zelf heb een set halogeen spotjes waarvan de lampjes met het glas meeloopt waardoor
de spotjes platter zijn. Het gat wat ik hiervoor moet maken is 60mm in doorsnee, kijk eerst
op de verpakking welke doorsnede de spotjes nodig hebben voordat je de gaten maakt.
Als eerst begin je uit te meten waar je de spotjes wil hebben zitten, teken dit uit op het
hout. Dan kan je de gaten zagen/boren met een dozenboor van 60mm, pak voor de
zekerheid het meetlint erbij om te controleren dat de dozenboor echt op 60mm ingesteld
staat. De gaten boren kan een tijdje duren, het mdf zal heel warm worden en het zal naar
brand ruiken, dan moet je het even laten afkoelen, het hout tussen de tandjes van de
dozenboor vandaan schrapen met een schroevendraaier (anders verbrand je je vingers).

Wanneer je alle gaten hebt geboord dan kan je de verlichting plaatsen. De halogeen spotjes
worden los geleverd met stekkerbare snoertjes en een transformator. Als eerste begin je
met het plaatsen van de spotjes in de gaten, daarna sluit je ze op elkaar aan met de
stekkersnoertjes waarvan het uiteinde op de transformator moet worden aangesloten.
Let op: kijk goed uit op welke kant van de transformator je de spotjes en de 230V voeding
aansluit. Een transformator heeft een primaire en een secundaire zijde. De primaire zijde is
voor de 230V voeding en de secundaire zijde is voor de spotjes, kijk goed in het boekje en
op de transformator voor dat je begint.
Zelf heb ik ervoor gekozen om de spotjes te laten schakelen op de verlichting knop van de
afzuigkap. Dit heb ik gedaan door de kabel van de schakelblok naar de lamp ergens
middenin door te knippen en dmv. kroonsteentjes aan te sluiten op de kabel naar de
transformator van de spotjes.
Je kan er ook voor kiezen om een aparte schakelaar op de kast te bouwen om de verlichting
mee te schakelen. Ik ga verder niet uitleggen hoe je het elektra gedeelte aansluit, dit zal
je naar eigen inzicht moeten doen. Denk aan je veiligheid het gaat tenslotte om een
gevaarlijke spanning, weet je niet hoe het moet vraag het aan iemand die er wel verstand
van heeft.
Voor het aansluiten van de spotjes op de transformator heb ik gekozen voor platte 2x1,5mm
kabel. Voor de afwerking van de kabels heb ik gekozen voor bindbandjes en spijkerclips van
de bouwmarkt.
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Luchtafvoerslang plaatsen
Één van de laatste dingen wat is de afvoerslang plaatsen op de afzuigkap. Voordat je
zomaar een afvoerslang koopt bij de bouwmarkt, moet je eerst kijken(meten) wat de
diameter is van de afvoer op de afzuigkap. In mijn voorbeeld gebruik ik een 100mm
diameter slang van 1,5meter lang.

Het bevestigen van de slang op de afzuigkap kan op verschillende manieren, ik heb voor de
simpele oplossing gekozen door hem met twee bindbandjes vast te binden op het verloopje.
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Afwerking
Als laatste doen we nog wat aan de afwerking van de spuitcabine, in het begin van de
‘How-to’ liet ik twee stroken zien die uit de grote plaat gezaagd moesten worden. Die
komen hier nu terug.
Als je de stroken goed op maar afzaagt dan kan je de stroken als volgt in de kist klemmen.

Wat je eventueel ook nog kan doen is, de kist in de blanke lak gooien. Zodat je hem mooi
schoon kan maken.
Opties
Aflakken
MDF heeft als eigenschap dat het heel erg absorbeert, dus je moet eerst de binnenkant van
de kist in de grond verf zetten. Wanneer dit droog is dan kan je hem in de blanke lak
zetten, het maakt niks uit of je nou een matte of een glans lak pakt dat moet je helemaal
zelf weten.
Deur
Wat ook mogelijk is, is een deur aan de voorkant monteren, om te voorkomen dat er na het
spuiten stof op je project neerstrijkt. Je kan verschillende materialen gebruiken voor de
deur, bij voorkeur een plexiglas plaat met pianoscharnier vastmaken op de kist.
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Afsluiting
Als alles goed is gegaan moet je nu als eind resultaat een werkende spuitcabine hebben.
Hier wat foto’s van mijn eindresultaat.

Spots overdag

Spots aan ‘s nachts
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Ik hoop dat deze ‘How-To’ hulpzaam was en je geholpen heeft om een eigen spuitcabine te
maken. Heb je na aanleiding van deze ‘How-To’ je eigen spuitcabine gemaakt, plaats dan
een paar foto’s op het forum van jouw creatie.
Mocht je nog vragen hebben, tips of verbeter punten dan hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
Michel Caudron
a.k.a. MCRoadkill
Gebruikte Materialen
12mm MDF platen

Haakse Inbouw halogeen spotjes

Afzuigkap

Luchtafvoerslang
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