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Beskrivning

Kraven idag på entrédörrar, lägenhetsdörrar och rumsdörrar gör att man i 
princip alltid använder tätningsprofiler för bättre ljud- och värmeisolering. 
Därför är utbudet av tätningsprofiler i handeln mycket stort. Problemet för 
snickaren är att integrera dessa tätningsprofiler i färdiga dörrkarmar. Detta 
gör man genom att ta upp ett spår i ramdelarna, där sedan kan sticka in 
dörrtätningens fäste.
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Fräsa spår för dörrtätningar
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Med hjälp av handöverfräsen OF 1010 och en skivnotfräs kan man infoga 
alla slags tätningsprofiler utan problem.
Skivnotfräsar finns i olika tjocklekar passande till olika profiler och med 
olika styrlager. Genom styrlagren fastläggs spårets djup, vilket sedan gör 
det lätt att fräsa till.
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Benämning Art.nr

Handöverfräs (Festool OF 1010) *

*Beställningsnumret finns i huvudkatalogen från Festool och på hemsidan.

För denna typ av fräsning behöver man:

Skivnotfräs med styrlager (D28 x 8 x 10) •
Utsugskåpa för kantfräsning •
Multifunktionsbord (tillval) •
Spännelement för multifunktionsbordet MFT (tillval) •

För dammutsugning behöver man en Cleantec-dammsugare   •
CT 11 – CT 55, vilket ger ett optimalt dammfritt arbete.

B
Maskiner/tillbehör

Grundutrustning:
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Rikta in handöverfräsen på följande sätt:

Spänn in skivnotfräsen i handöverfräsens skaft. Den ska spännas in med  •
minst 2,5 cm djup.
Ställ in varvtalet i enlighet med materialet och fräsdiametern. •

Ställ in fräsdjupet genom att sätta an skivnotfräsens skär mot arbetsob- •
jektet och sedan välja fräsdjup i överensstämmelse med dörrtätningen. 
Redan vid framställningen av falsen för dörren måste man ta hänsyn till 
dörrtätningens bredd. I vårt exempel rör det sig om en standardstorlek 
på 12 mm bredd.
I detta exempel beräknar man fräsdjupet vid en 4 mm brett spår på  •
följande sätt:

22
räsersheibennutfDickedesScreiteDichtungsb +

För vårt exempel med en 12 mm bred tätning med en skiva på 4 mm får vi 
fram ett fräsdjup på 8 mm.

232/07

C
Förbereda/ställa in

Förberedelse för att göra spår för dörrtätningar:

Bearbeta träet på karmarna före limningen.  •
Montera ramträet på multifunktionsbordet så, att arbetsobjekt är fritt  •
åtkomligt och kan bearbetas på bästa sätt.  
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Tätningbredd Skivnotfräsens tjocklek
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Vårt användningsexempel är en rekommendation som utarbetats vid praktisk använd-
ning. De olika ramvillkoren är dock inget som vi kan påverka. Därför frånskriver vi oss 
all garanti. Inga rättsliga anspråk kan av dessa skäl ställas gentemot Festool. Följ 
alltid säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen som medföljer varje produkt.

www.festool.com

E
Tillvägagångssätt

Gör så här vid fräsningen:

Sätt ann fräsen mot arbetsobjektets sida, så att det går att fräsa mot   •
rotationsriktningen. Ställ sedan in fräsdjupet på handöverfräsen och 
fixera det med låsknappen på fräsens framsida.

Nu kan man enkelt foga in dörrtätningarna i det infrästa spåret. •
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