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Beskrivning

Mattslipning av intakt trälasyr före omlackering!

Det övre skiktet av intakt lasyr på naturträfönster har vanligtvis vittrats  
av UV-strålar och väderpåverkan och skadats av luftföroreningar.
Detta övre skikt ska slipas på så sätt, att skadliga partiklar och smuts  
avlägsnas, utan att man slipar igenom till träet.  

A

Nr 428

Renovera naturträfönster  
med lätt vittrad men i övrigt  
intakt ytbeläggning
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Problem:

Man vill lämna kvar ett bärkraftigt grundskikt, så att man slipper göra en  •
helt ny lackuppbyggnad.

     
Dessutom får inga slipspår synas på den slipade ytan. •

Fönsterbågens yttre kitt- och glasfals slipar man ner till glaset, utan att  •
efterlämna några repor i glaset.

På äldre fönster, utan radier på glasfalsen och dropplisten, måste man  •
slipa till en ca 3 mm radie.

Lösning:
 
Med Festool linjärslip Duplex kan man avlägsna det skadade lackskiktet 
med stor precision.
Genom den linjära sliprörelsen uppstår inga synliga slipspår på bågarnas 
och ramarnas ytor.
Eftersom slipplattan inte gör några sidorörelser vid slipningen, kan man 
utan risk slipa ända fram till glaset, utan att efterlämna repor. Dessutom 
kan man smidigt slipa fönsterfalsarna jämna ända in i hörnen.

Runda av vassa kanter på ytterfalsarna går snabbt och exakt med linjärslipen.

Benämning Art.nr

Linjärslip (Festool Duplex LS 130 EQ) 567 750

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

Brillant slippapper P100/P120 *

Vlies A280 483 581

*Beställningsnumret finns i huvudkatalogen från Festool och på hemsidan.

B
Maskiner/tillbehör

Grundutrustning:
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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
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C
Tillvägagångssätt

Lägg på Brilliant slippapper P 100 eller 120 jämnt på standard-slipplattan, 
så att det inte sticker ut på sidorna (speciellt viktigt på den sida som ska nå 
fram till glaset).

Först slipar man bort det vittrade, övre lackskiktet på bågarna och ramarna 
mycket exakt och precist med Duplex.

Man slipar alltid träet längs ådringen (på längden). På så vis undviker  
man slipspår.
Sliphastighet: steg 4–6

Runda av kanter:

Den vassa falskanten slipas över i längdriktningen 2 ggr. Man sätter då an 
slipplattan mellan 30° och 60° i förhållande till ytorna.
      
Använd alltid utsug när du slipar! Det skyddar din hälsa.
Dessutom blir det mindre att rengöra efteråt. Och slippapperet sätts inte 
igen så snabbt. 

Lackuppbyggnad:

Enligt lacktillverkarens föreskrift.

Mellanslipning av lack:

Efter första strykningen med Vlies S800.


