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Plinten verven en op maat zagen
Zet de plinten eerst in de grondverf.  Laat dit opdrogen, en schuur vervolgens de 
plinten lichtjes op.

Verf daarna de plinten met de gewenste lakverf, zodat ze goed bij de 
vloer passen.
Doe dit aan weerszijden om te voorkomen dat de plinten kromtrekken.
Meet de lengte van de muur waar je de eerste plint gaat bevestigen en 
zaag de plint op maat met een Decoupeerzaag.
Mocht je ervoor kiezen de plinten vast te schroeven, boor je om de 30cm 
een gaatje door de plint met een houtboor van 3 mm.

Plinten bevestigen
Als je de plinten gaat lijmen, mag je ze meteen na het op maat zagen 
op de muur bevestigen.  Let er wel op dat je de ondergrond goed reinigt alvorens je de 
plinten aanbrengt.

Gebruik een spuitpistool om de polymeer gelijkmatig over de plint te 
verdelen.
Als je de plinten gaat schroeven, houd je ze tegen de muur en teken je 
de schroefgaatjes af met een potlood.
Boor vervolgens de pluggaten in de muur met een steenboor van 6mm, 
plaats de pluggen en schroef de eerste plint vast.

Plinten leggen in de buitenhoek
Meet de lengte van de eerste plint, inclusief de dikte van de lat.
Zaag daarna de lat met een verstekzaag.
Leg nu het volgende plintdeel tegen de muur aan en teken de rand van 
de muur af op de lat.
Zaag de lat weer in verstek, maar ditmaal met het verstek naar buiten 
toe, zodat de twee latten netjes in elkaar passen.

Plinten leggen in de binnenhoek
Leg de plint in de hoek en lijm/schroef deze vast.
Zet de tweede lat tegen de eerste en zet een klein stukje plint tegen en 
evenwijdig met de eerste plint.
Neem de contouren over op de tweede plint en zaag de tweede lat op 
deze lijn af.
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