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Opis

Oszlifować nienaruszoną przeświecającą powłokę malarską drewna przed 
ponownym lakierowaniem!

Górna warstwa nienaruszonej powłoki przeświecającej jest najczęściej 
wyblakła ze względu na oddziaływanie promieni UV i innych czynników 
pogodowych, a także uszkodzona ze względu na zanieczyszczenie powietrza.

Górną warstwę należy oszlifować w taki sposób, aby usunąć wszystkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia, nie przecinając drewna. 

A

Nr 428

Renowacja okien drewnianych  
o lekko zwietrzałej,  
lecz nieuszkodzonej powłoce
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Problemy:

Należy pozostawić nośną warstwę podkładową, aby nie było konieczne  •
całkowicie nowe lakierowanie.

     
Ponadto na oszlifowanej powierzchni nie powinny być widoczne ślady  •
szlifowania.

Zewnętrzny wręg szklarski okna należy oszlifować aż do szkła, nie   •
pozostawiając przy tym rys na szkle.

W przypadku starszych okien bez promieni przy wręgu szklarskim i   •
okapnika należy, wyszlifować promień ok. 3 cm.

Rozwiązanie:
 
Przy użyciu szlifierki liniowej Festool Duplex można z wyczuciem usunąć 
uszkodzoną powłokę lakierniczą.
Dzięki liniowemu ruchowi szlifowania nie pozostają widoczne ślady na  
powierzchni skrzydła oraz ramy.
Ponieważ stopa szlifierska nie wykonuje ruchów na boki, można bez obawy 
szlifować blisko szkła, nie pozostawiając zarysowań, a ponadto możliwe jest 
wygodne szlifowanie wręgów okiennych aż do narożników.

Za pomocą szlifierki liniowej można szybko i czysto zeszlifować ostre  
krawędzie przy wręgach zewnętrznych.

Nazwa Nr zamów.

Szlifierka liniowa (Festool Duplex LS 130 EQ) 567 750

Odkurzacz (Festool CT 22 E, CT 33 E, CT 44 E, CT 11 E) *

Papier ścierny Brillant P100/P120 *

Włóknina A280 483 581

*Numer zamówieniowy należy sprawdzić w katalogu głównym Festool lub na stronie internetowej.

B
Urządzenia/wyposażenie

Wyposażenie podstawowe:
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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
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C
Sposób postępowania

Założyć papier szlifierski Brillant P 100 lub 120 równo z krawędziami na 
standardową stopę szlifierską w taki sposób, aby nie wystawał poza boczne 
krawędzie (jest to bardzo ważne zwłaszcza z tej strony, która będzie przykła-
dana podczas szlifowania do szkła).

Następnie należy z wyczuciem zeszlifować zwietrzałą warstwę lakieru na 
skrzydle i na ramie za pomocą szlifierki Duplex.

Szlifowanie powinno odbywać się zgodnie z kierunkiem włókien drewna 
(wzdłuż). Dzięki temu można uniknąć śladów szlifowania.
Prędkość szlifowania: stopień 4–6

Zeszlifowywanie krawędzi:

Ostrą krawędź wręgu należy przeszlifować 2 x wzdłuż, ustawiając przy  
tym stopę szlifierską pod kątem pomiędzy 30° oraz 60° w stosunku do 
powierzchni.
 
Szlifować zawsze z odsysaniem! Zapewnia to ochronę zdrowia.
Ponadto redukuje nakład pracy związany z czyszczeniem. Papier ścierny nie 
zatyka się tak szybko. 

Lakierowanie:

Zgodnie z zaleceniami producenta lakieru.

Szlifowanie pośrednie lakieru:

Po pierwszym lakierowaniu przy użyciu włókniny S800


