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Nr. 311

Szlifowanie profili za pomocą  
LS 130 Kit

Opis

Profile różnego rodzaju można bez trudu i dokładnie szlifować za pomocą 
szlifierki liniowej DUPLEX LS 130 EQ. To, co przedtem wymagało żmudnej 
pracy ręcznej można teraz wykonywać wygodnie za pomocą szlifierki. Nowe-
go rodzaju liniowy ruch szlifujący zapewnia przy tym gładkie szlifowanie bez 
wyżłobień poprzecznych. Ponieważ szlifowanie ręczne również wykonywane 
jest liniowym ruchem szlifującym wzdłuż włókien drewnianych, szlifierka 
liniowa DUPLEX LS 130 EQ jest jedynym urządzeniem szlifującym, które 
dokładnie naśladuje szlifowanie ręczne. Ma to szczególnie duże znaczenie 
wtedy, gdy obrabiane elementy mają być następnie bejcowane. 
Na tym przykładzie dokładnie wyjaśniono, w jaki sposób za pomocą szli-
fierki liniowej DUPLEX LS 130 EQ i zestawu do samodzielnego formowania 
stopy szlifierskiej można samodzielnie wykonać stopę szlifierską prawie do 
każdego profilu.



2/4

B
Maszyny/wyposażenie

W tym przykładzie zastosowano następujące urządzenia i wyposażenie:

Nazwa Nr zamów.

Szlifierka liniowa DUPLEX, LS 130 EQ-Plus 567750

Zestaw do samodzielnego wykonania stopy szlifierskiej, SSH-STF-
LS130 Kit

490780

Odkurzacz mobilny serii CT *

*  Prosimy wybrać odpowiedni numer zamówieniowy w katalogu głównym lub na stronie 
internetowej Festool.

Przygotowanie/ustawienie

W zestawie do samodzielnego formowania specjalnej stopy profilowej  
znajdują się następujące elementy:

1 półfabrykat stopy szlifierskiej •
2 rzepy samoprzyczepne (czerwone) •
2 rzepy (czarne) •
1 tuba kleju stykowego •
1 papier ścierny Brilliant 2 P 60 •
1 papier ścierny Brilliant 2 P 120 •
Instrukcja obsługi •
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Sposób postępowania

Odciąć kawałek profilu, który ma być szlifowany za pomocą szlifierki liniowej 
DUPLEX LS 130 EQ. Przykleić do tego profilu czerwony rzep samoprzyczepny. 
Należy zwrócić uwagę na to, aby rzep został dobrze dociśnięty i dokładnie 
przylegał do kształtu profilowego. Dobre przyklejenie można uzyskać tylko 
wtedy, gdy profil jest suchy, wolny od tłuszczu i pyłu.

Następnie przymocować papier ścierny Brilliant 2 P 60 do rzepa. Również 
w tym przypadku trzeba bardzo starannie docisnąć papier ścierny do rzepa 
- zgodnie z kształtem profilu. Im dokładniejsze jest postępowanie na tym 
etapie, tym dokładniejsza jest później odpowiednia stopa profilowa.

Przy większych głębokościach profilu tak, jak w przypadku tej poręczy 
najpierw należy zgrubsza wyrobić profil za pomocą piły ręcznej. W tym celu 
należy po prostu przyłożyć odcinek drewna z profilem do strony czołowej pół-
fabrykatu stopy szlifierskiej i przenieść kontur za pomocą ołówka. 
Następnie podczas cięcia lepiej jest nieco więcej pozostawić, niż wyciąć  
zbyt dużo. 

W dalszym ciągu należy przymocować półfabrykat stopy szlifierskiej do szli-
fierki liniowej DUPLEX LS 130 EQ. Podłączyć urządzenie do odsysania pyłu 
i ustawić poziom prędkości obrotowej na 6. Włączyć szlifierkę liniową DU-
PLEX LS 130 EQ i dosunąć półfabrykat stopy szlifierskiej z lekkim dociskiem 
do papieru ściernego. Ostrożnie wyszlifować cały kontur profilu w półfabry-
kacie stopy szlifierskiej. Aby nadać półfabrykatowi dokładny przebieg profilu, 
urządzenie należy trzymać możliwie spokojnie i prosto. Ponadto zaleca się, 
aby podczas tej pracy element profilowy był zamocowany.

Wymienić papier ścierny Brilliant 2 P 60 na drobniejszy P 120 i jeszcze raz 
doszlifować kontur profilowy. W ten sposób uzyskuje się szczególnie równo-
mierny i dokładny przeciwprofil w półfabrykacie stopy szlifierskiej.
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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 wszelką gwarancję. 
Stąd też nie mogą być wysuwane przeciwko nam ewentualne roszczenia prawne. W 
każdym przypadku należy postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpie-
czeństwa i instrukcją obsługi, dołączanymi do każdego produktu.

www.festool.com

Usunąć półfabrykat ze szlifierki liniowej DUPLEX LS 130 EQ i posmarować 
gotowy kontur profilowy oraz gładką stronę czarnego rzepa na całej po-
wierzchni klejem stykowym. Następnie pozostawić klej na ok.  
15 min do odpowietrzenia, aż będzie „suchy w dotyku“, tzn. gdy klej nie bę-
dzie przywierał do palców, rozpuszczalnik całkowicie wywietrzeje i klej jest 
gotowy do użycia. Dopiero wtedy należy przykleić czarny rzep, zaczynając z 
boku półfabrykatu stopy szlifierskiej i wciskając go równomiernie i precy-
zyjnie w kontur profilowy. Należy przy tym postępować bardzo ostrożnie, 
ponieważ po pierwszym styku, elementów nie można przesuwać. 
Ważne:
Decydujące znaczenie dla wytrzymałości połączenia klejonego ma docisk,  
a nie czas trwania docisku.

Następnie należy odciąć wystającą resztkę rzepa nożyczkami lub nożem tuż 
przy krawędzi półfabrykatu stopy szlifierskiej.

W dalszym ciągu należy ostrożnie wywiercić otwory odsysające od tyłu  
stopy szlifierskiej poprzez rzep. Należy zwrócić uwagę na to, aby rzep został 
prawidłowo przewiercony.

Do gotowej stopy szlifierskiej można mocować materiały ścierne StickFix 
marki Festool o wymaganym uziarnieniu i bez jakiegokolwiek zmęczenia 
szlifować profile poręczowe.
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