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Renovering af trævinduer med let
forvitret, men ellers intakt belægning

A

Beskrivelse
Slib den intakte trælasur, før vinduerne nylakeres!
Det øverste lag af en intakt lasur på trævinduer er som regel forvitret på
grund af UV-stråler og vejrpåvirkninger og beskadiget af luftforureringen.
Dette øverste lag skal slibes sådan, at alle skadede og tilsmudsede
områder fjernes, uden at træet slibes ned.
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Problemer:
•• Grundingslaget skal bevares og være bæredygtigt, så det ikke er nødvendigt med en helt ny lakopbygning.
•• Der må desuden ikke kunne ses slibespor i den slebne flade.
•• Vinduesrammens yderste kit- og glasfals skal slibes helt ind til glasset,
uden at der efterlades ridser i glasset.
•• På ældre vinduer uden radier på glasfalsen og vandbrættet skal der
slibes en radius på ca. 3 mm.
Løsning:
Med Festool-lineærsliberen Duplex kan det beskadigede laklag fjernes
nænsomt.
Takket være den lineære slibebevægelse efterlades der ingen synlige
slibespor i rammerne og karmene.
Da slibesålen ikke bevæger sig til siden under slibningen, kan man slibe
helt ind til glasset uden at efterlade ridser. Vinduesfalse kan desuden nemt
slibes helt ud i hjørnerne.
Skarpe kanter på yderfalsene kan fjernes hurtigt og effektivt med
lineærsliberen.

B

Maskiner/tilbehør
Basisudstyr:
Betegnelse
Lineærsliber (Festool Duplex LS 130 EQ)
Støvsuger (Festool CT 22 E, CT 33 E, CT 44 E, CT 11 E)
Brillant slibepapir P100/P120
Vlies A280

Bestill.nr.
567 750
*
*
483 581

*Bestillingsnumrene finder du i Festool kataloget eller på hjemmesiden.
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C

Fremgangsmåde
Sæt Brilliant-slibepapiret P 100 eller 120 sådan på standard-slibesålen,
at det ikke rager ud til siden (især vigtigt i den side, som der slibes ind til
glasset med).
Nu slibes det forvitrede øverste laklag på rammen og karmen nænsomt
med Duplex.
Der slibes altid på langs af træets årer, så man undgår slibespor.
Slibehastighed: Trin 4–6
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Fjernelse af skarpe kanter:
Den skarpe falskant slibes to gange på langs, idet slibesålen placeres
mellem 30° og 60° i forhold til fladerne.
Slib altid med udsugning! Det skåner helbredet.
Der er mindre at gøre rent efterfølgende. Slibepapiret tilstoppes ikke
så hurtigt.

428/04

Lakopbygning:
Efter lakproducentens anvisninger.

Mellemslibning af lak:
Med Vlies S800 efter første lakering.

Vort anvendelseseksempel er testet og afprøvet i praksis. Vi har dog ingen indflydelse
på de givne betingelser. Enhver form for garanti er derfor udelukket. Der kan ikke
gøres noget retskrav gældende over for Festool på baggrund heraf. Følg under alle
omstændigheder de vedlagte sikkerhedsanvisninger og brugsanvisningen.
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