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Beskrivning

Akrylglas - oftast känt under beteckningen plexiglas – har blivit allt popu-
lärare (även i moderna inredningar och hos hemmasnickare) tack vare de 
många olika användningsmöjligheterna och den relativt enkla bearbetningen 
med konventionella elverktyg. I motsats till äkta glas, har detta material av-
sevärda fördelar. Det viktigaste är den höga brotthållfastheten i kombination 
med den mycket höga optiska kvaliteten och den höga ljusgenomsläppligheten. 
Framför allt ställer materialet inte alltför höga krav på hantverkaren, när det 
gäller att såga till utskärningar och former av olika slag. Grundförutsättning-
arna för perfekta sågresultat förklarar vi steg för steg i följande exempel.

A

Nr 303

Såga akrylglas
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303/03

Benämning Art.nr

Sänksåg  (Festool t ex ATF 55 EB *

Fintandad sågklinga med minst 48 tänder *

Styrskena *

Snabbspännare FS Rapid eller skruvtvingar *

Dammsugare *

Träbockar eller spännelement som underlag *

*Beställningsnumret finns i huvudkatalogen från Festool och på hemsidan.

OBS!

Speciellt viktigt och avgörande för snittkvaliteten är att man alltid använder 
rätt sågklinga och anpassar varvtalet till materialet. Om man bearbetar det 
värmekänsliga akrylglaset med för hög hastighet och med felaktig sågklinga, 
kan materialet smälta utmed snittkanten. Använd därför en fintandad såg-
klinga med minst 48 tänder och ställ in cirkelsågens varvtal på 4.

B
Maskiner/tillbehör

Grundutrustning:

303/04

C
Förbereda/ställa in

Förberedelse av sänksågen och styrskenan för sågningen:

Byt vid behov ut sågklingan mot en fintandad sågklinga med minst   •
48 tänder.
Ställ sedan in de svarta styrbackarna på sänksågen med en skruvmejsel,  •
storlek 0,8 x 4 x 100, utan spelrum på styrskenan.
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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

Lägg akrylglaset på ett arbetsbord (t ex multifunktionsbordet MFT) eller på 
träbockar. Vid tunt akrylglas ska man använda en spännskiva som underlag, 
så att inte materialet böjs under sågningen. Lägg därefter styrskenan efter 
ritsen på arbetsobjektet, och sätt fast det med passande skruvtvingar för 
styrskenor eller med snabbspännaren FS Rapid (FS Rapid får inte användas 
vid för tunna material!).

Anslut dammsugarens sugslang till sänksågen och ställ in cirkelsågens 
varvtal på 4. Lägg därefter sänksågen framför arbetsobjektet på styrskenan 
och ställ in sågdjupet i enlighet med arbetsobjektets tjocklek. Klingan får 
då inte sticka ut ur arbetsobjektet mer än 3–5 mm. Lås upp nedsänknings-
anordningen med tummen genom att skjuta den gröna knoppen framåt. 
Koppla till maskinen och sänk ner sågklingan framför arbetsobjektet.

OBS! 
Sågklingan får inte komma i kontakt med arbetsobjektet vid nedsänkningen 
pga rekylrisken.

303/06

Ställ in sågdjupet på 6 mm med hjälp av skalan på sänksågen. Man  •
trycker då in knoppen på skalan och skjuter samtidigt till önskat djup.
Ställ in sänksågen på steg 1 och såga in splitterskyddet av gummi utmed  •
hela skenlängden. På så sätt ställs splitterskyddets kant in exakt mot 
sågen och sågklingan och kan då användas som styrkant och ritslinje.
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