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Opis

Podłogi z klepki parkietowej i paneli cieszą się dużą popularnością, a ich 
oferta wciąż się rozwija, zarówno pod względem jakości, jak też ilości. Może 
się do tego przyczyniać fakt, że podłogi takie łatwiej utrzymać w czystości 
 w porównaniu do wykładzin, mają również lepsze walory zdrowotne, niż 
wykładziny, zwłaszcza dla alergików, którym wykładziny podłogowe sprawiają 
często duże problemy.

Podłogi z paneli laminowanych są przy tym znacznie tańsze w zakupie od 
płytek. Nieprzyklejoną podłogę laminatową można również w razie potrzeby 
szybko usunąć. 
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Nr 217

Cięcie parkietu i paneli laminatowych 
(z zastosowaniem PRECISIO)
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Nazwa Nr zamów.

Pilarka przesuwna do cięcia poprzecznego PRECISIO CS 50 EB 561180

Piła tarczowa z zębem drobnym 190x2,4 W48
(do parkietu z naturalnego drewna)

492050

Piła tarczowa specjalna 190x2,6 FF TF 58
(do laminatu)

492051

opcjonalnie:
Element przedłużający stół

492092

Alternatywa:

Pilarka przesuwna do cięcia poprzecznego PRECISIO CS 70 EB 561136

Piła tarczowa z zębem drobnym 225x2,6x30 W48
(do parkietu z naturalnego drewna)

488289

Piła tarczowa specjalna 225x2,6x30 TF 64
(do laminatu)

489459

opcjonalnie:
Element przedłużający stół CS 70 VL

488061

Ścisk dźwigniowy FS-HZ 160 491594

Odkurzacz mobilny serii CT

B
Urządzenia/wyposażenie

Do przycięcia paneli podłogowych niezbędne są następujące narzędzia lub 
maszyny:

Wszystkie rodzaje podłóg wykonanych z zastosowaniem parkietu i paneli 
mają tę wspólną cechę, że w celu ułożenia konieczne jest ich przycięcie, co 
ma związek z niszami, wnękami szaf, grzejnikami itp. Również zwykłe za-
kończenie przy ścianie wymaga docięcia. Na podstawie poniższego przykła-
du zastosowania przesuwnych pilarek stołowych PRECISIO przedstawiono, 
w jaki sposób można wykonywać bezproblemowo cięcia tego typu.
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C
Przygotowanie/ustawienie

PRECISIO CS 70 / CS 50

Obydwie przesuwne pilarki stołowe nadają się do cięcia paneli podłogowych 
wzdłuż, poprzecznie i pod kątem.

1. Cięcie skośne i cięcie pod kątem (patrz. rys. 217/4):

Ustawić przykładnicę kątową z przodu pilarki stołowej. •

2. Cięcie wzdłużne (patrz. rys. 217/5):

Ustawić przykładnicę kątową po prawej, wzdłużnej stronie pilarki stołowej. •
Do podparcia długich paneli można zamontować na pilarce stołowej  •
element przedłużający stół.
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Prezentowany przykład zastosowania jest sprawdzonym i wypróbowanym w praktyce 
sposobem postępowania. Jednak różne warunki i parametry występujące w rzeczywi-
stości są całkowicie poza naszym wpływem. Dlatego wykluczamy udzielanie wszelkich 
gwarancji. Stąd też nie mogą być wysuwane przeciwko nam jakiekolwiek roszczenia 
prawne. W każdym przypadku należy postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczący-
mi bezpieczeństwa i instrukcją obsługi, dołączanymi do każdego produktu.

www.festool.pl

E
Sposób postępowania

1. W celu wykonania cięcia pod kątem należy ustawić odpowiedni kąt za 
pomocą kątownika nastawnego na liniale przykładnicy kątowej (patrz. rys. 
217/6).

2. W celu wykonania cięcia prostopadłego liniał przykładnicy kątowej należy 
ustawić na 0°.

Przyłączyć wąż ssący. •
Ustawić prędkość obrotową na stopień 6. •

Panel podłogowy należy ułożyć spodem na stole pilarki i przyłożyć do liniału 
przykładnicy kątowej.

Do pewnego zamocowania paneli podczas cięcia można zastosować ścisk 
Festool, wsuwany w rowek płyty stołu. Uniemożliwia on przesunięcie się 
panelu podczas operacji cięcia (patrz. rys. 217/7).

Mechanizm pociągowy piły umożliwia przycięcie panelu. 
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