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Opis

Grzejniki rurowe i podobne profile rurowe, jak np. balustrady i poręcze scho-
dów można bez problemu doskonale wyszlifować z zastosowaniem szlifierki 
linearnej DUPLEX LS 130 EQ.
Liniowy ruch szlifujący szlifierki DUPLEX odpowiada szlifowaniu ręcznemu,  
jakie do tej pory stosowane było w przypadku obróbki takich elementów 
profilowanych.
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Szlifowanie grzejników rurowych  
i podobnych profili okrągłych
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Rozwiązanie:

Odpowiednią stopę profilową można wykonać samodzielnie bez problemu za 
pomocą zestawu do wykonywania stóp profilowych ( nr zam.  490780 ).
W zestawie do samodzielnego wykonywania specjalnej stopy profilowej znaj-
dują się następujące elementy:

1 prefabrykat stopy szlifierskiej •
2 rzepy samoprzyczepne (czerwone) •
2 rzepy (czarne) •
1 tuba kleju kontaktowego •
1 arkusz papieru ściernego Brilliant P 60 •
1 arkusz papieru ściernego Brilliant P 120 •
Instrukcja obsługi •

Nazwa Nr zamów.

Szlifierka linearna DUPLEX LS 130 EQ 567 850

Zestaw do samodzielnego wykonywania stóp profilowych STF-LS 130 490 780

B
Urządzenia/wyposażenie

Wyposażenie podstawowe:
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C
Sposób postępowania

Wykonywanie profilowej stopy szlifierskiej:

Nakleić samoprzylepny czerwony rzep na okrągły pręt takiej samej średnicy, 
jaką ma obiekt wymagający późniejszego szlifowania. Zwracać uwagę na to, 
aby rzep był dobrze dociśnięty i dokładnie przylegał do pręta.
Następnie przymocować do rzepa papier ścierny Brilliant 2 P 60. 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 stopa profilowa.
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W razie dopasowywania stopy do głębszych profili, tak jak w przypadku tego 
pręta, należy przenieść kontur profilu na stronę czołową półfabrykatu stopy 
szlifierskiej i wyciąć zgrubnie część profilu za pomocą pilarki. 

Następnie przymocować półfabrykat stopy szlifierskiej do szlifierki linearnej 
DUPLEX LS 130 EQ. Podłączyć urządzenie do odsysania pyłu i ustawić 
prędkość obrotową na stopień 6. Włączyć szlifierkę i nałożyć półfabrykat 
stopy szlifierskiej na papier ścierny, lekko dociskając. Ostrożnie wyszlifować 
kształt stopy szlifierskiej dokładnie według konturu profilu. Aby nadać 
stopie idealny kształt profilu, należy trzymać maszynę możliwie spokojnie i 
prosto.

Wymienić papier ścierny Brilliant 2 P 60 na drobniejszy P 120 i doszlifować 
kontur profilu. W ten sposób uzyskuje się wyjątkowo równomierny i dokładny 
przeciwprofil w półfabrykacie stopy szlifierskiej.

Wymontować półfabrykat stopy ze szlifierki linearnej DUPLEX i posmarować 
gotowy kontur profilu oraz gładką stronę czarnego rzepa na całej powierzchni 
klejem kontaktowym. Następnie pozostawić klej na ok. 15 min do wywietrze-
nia, aż stanie się „suchy w dotyku”, tzn. dopiero wtedy, gdy klej nie będzie 
przyczepiać się do palców, oznacza to, że rozpuszczalnik całkowicie odparo-
wał i klej jest gotowy do użycia. Dopiero wtedy należy przykleić czarny rzep, 
zaczynając od boku półfabrykatu stopy szlifierskiej, wciskając go równo-
miernie i precyzyjnie  
w kontur profilu. Należy przy tym postępować bardzo ostrożnie, ponieważ po 
pierwszym zetknięciu części nie można już przesunąć.

Ważne:

Decydujące znaczenie dla wytrzymałości klejonego połączenia ma siła, a nie 
czas trwania docisku.

Następnie należy odciąć wystającą resztkę rzepa nożyczkami lub nożem tuż 
przy krawędzi 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 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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Aby profilowa stopa szlifierska zmieściła się pomiędzy położonymi blisko 
siebie rurami grzejnika, należy ściąć skośnie obie jej krawędzie wzdłuż profilu 
pod kątem ok. 40°.

Po wykonaniu tych czynności należy ostrożnie wywiercić otwory odsysające  
z tyłu stopy szlifierskiej poprzez rzep. Zwracać uwagę na to aby rzep został 
prawidłowo przewiercony i aby otwory po założeniu materiału ściernego nie  
zostały ponownie zamknięte.

Teraz można przy użyciu szlifierki DUPLEX oraz wykonanej stopy szlifier-
skiej szlifować rury grzejnika lub pręty poręczy schodów w odpowiedni i 
czysty sposób.


