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Beskrivning

Rörelement och liknande rundprofiler, som används i trappräcken och 
ledstänger, slipas enkelt och med perfekt resultat med linjärslipen Duplex 
LS 130 EQ från Festool.
Den innovativa linjära sliprörelsen hos Duplex motsvarar handslipningen 
som tidigare användes för den här typen av profildelar.
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Lösning:

Man kan själv enkelt tillverka en passande profilplatta med Gör det  
själv-kitet (art.nr 490780) från Festool.
Byggsatsen för tillverkning av en egen, speciell profilplatta innehåller 
följande delar:

1 slipplattämne •
2 självhäftande kardborrar (röda) •
2 kardborrar (svarta) •
1 tub kontaktlim •
1 slippapper Brilliant P 60 •
1 slippapper Brilliant P 120 •

Bruksanvisning

Benämning Art.nr

Linjärslip (Festool Duplex LS 130 EQ) 567 750

Gör det själv-kit STF-LS 130 490 780

B
Maskiner/tillbehör

Grundutrustning:
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C
Tillvägagångssätt

Tillverka profil-slipplattan:

Sätt fast den självhäftande röda kardborren på en rundstav med samma 
diameter som objektet som ska slipas. Se till att kardborren trycks fast 
ordentligt och ligger an helt mot rundstaven.
Fäst sedan slippapperet Brilliant P 60 på kardborren. Även här ska man 
trycka fast slippapperet mycket noggrant på kardborren och följa profilfor-
men. Ju noggrannare man är med detta, desto exaktare blir profilplattan.
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Om man arbetar med stora profildjup, som denna rundstav, bör man först 
såga ut en del av profilen grovt. Konturen på profilen överförs då till framsi-
dan av slipplattämnet.

Ta sedan slipplattämnet och sätt fast det på linjärslipmaskinen DUPLEX 
LS 130 Q. Anslut maskinen till ett dammutsug och ställ in varvtalssteg 6. 
Anslut linjärslipmaskinen DUPLEX LS 130 EQ, och sätt fast slipplattämnet 
på slippapperet med ett lätt tryck. Slipa försiktigt in profilkonturen fullständigt 
i slipplattämnet. Håll maskinen så rakt och stilla som möjligt, så att slip-
plattämnet följer profilen exakt.

 
 

Byt slippapperet Brilliant P 60 mot det slätare P 120 och efterslipa profil-
konturen en gång till. På så sätt får man en exakt och jämn motprofil  
i slipplattämnet.

 

Ta bort slipplattämnet från linjärslipmaskinen DUPLEX LS 130 EQ igen, och 
stryk kontaktlim heltäckande på den färdiga profilkonturen och på den släta 
sidan på den svarta kardborren. Låt sedan limmet torka i ca 15 min, tills det 
är "beröringstorrt", dvs limmet är klart för användning först när lösnings-
medlet har avdunstat och limmet inte fastnar på fingrarna längre. Klistra 
sedan fast den svarta kardborren på slipplattämnet (börja på sidan) och 
tryck fast den jämnt och exakt i profilkonturen. Var mycket omsorgsfullt, 
eftersom delarna inte kan justeras när de väl fått kontakt.

OBS!

Avgörande för limningsresultatet är påpressningstrycket och inte påpress-
ningstiden.

Avlägsna sedan den utstickande kardborrdelen med en sax eller en  
brytbladskniv kant i kant med slipplattämnet.
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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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För att man ska komma åt med profilslipplattan mellan de tätt liggande 
elementrören, måste de båda slipkanterna fasas av 40° längs profilen.

Borra sedan sughål försiktigt från slipplattans baksida genom kardborren. 
Kontrollera att kardborren är helt genomborrad och att hålen inte sätts igen 
när slippapperet lagts på.

Nu är det bara att ta DUPLEX och den tillverkade slipplattan och slipa  
värmeelementets rör eller rundstavarna i trappan rationellt och perfekt.


