
Korte cursus kitten:

Er wordt veel gekit op de volkstuin, helaas worden de kitnaden vaak kwalitatief niet goed 
uitgevoerd. Direct na het aanbrengen ziet het er nog wel aardig uit, maar na enige tijd ontstaan er 
scheuren naast de kitnaad, door werking van het hout.

Kit heeft over het algemeen een rekbaarheid van 25%, een goed uitgevoerde kitnaad van 4 mm 
breed kan dus een speling van 1 mm opvangen. 
Een goed uitgevoerde kitnaad is U-vormig: aan de onderzijde is de kit gehecht aan een flexibele 
ondergrond, aan de twee zijkanten aan voorgegrond hout. De flexibele ondergrond is zelfklevend 
schuimband, zogenaamd glasband, bij elke glashandel te verkrijgen.
De flexibele ondergrond dient nog een ander doel: ‘ruggesteun’  geven bij het afstrijken van de 
naad,  zodat de kit stevig tegen de zijkanten wordt gedrukt.

Het is dus weinig zinvol:
- een kitnaad te leggen in een hoek tussen twee delen: kit kan werking niet opvangen
- kit te spuiten in een naad: geen rugvulling, kit wordt bij afstrijken verder in de spleet geduwd, 
slechte hechting aan de zijkanten

Er moet zoveel kit worden aangebracht dat de ruimte boven het glasband geheel gevuld is met kit, 
de kit moet boven de bovenkant van het hout uitsteken.

Afstrijken kan goed door de 110% volgezette naad met zeepwater uit de plantensproeier te 
bevochtigen, en vervolgens met de hoek van een bankpasje de overtollige kit  af te strijken.

De bovenkant van de kit moet schuin afwaterend naar buiten zijn.

Voor hout-glas en hout-hout naden kan hybride seal gebruikt worden.

Het aanbrengen van stroken hout, of triplex, op de onderkant van wanden is niet aan te raden, ook 
bij een goed uitgevoerde naad, het blijft een onderhoudsgevoelige plek, het goed vullen van 
verticale V-naden en sponning naden blijft lastig. 
Het advies is om de bestaande gevelbekleding te verwijderen en nieuwe aan te brengen.
Soms, bij gestapelde blokhutten, is het aanbrengen van een opdeklat nog de enige oplossing om 
verdere aantasting van het eerst neergelegde deel te vertragen. 




