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DK-BRUGSANVISNING: „Fugekniv sæt“ 

Mange tak for den tillid du har vist os ved at købe dette specielle sæt skæreværktøj. Med dette 

værktøj kan man fjerne defekte eller mugne, elastiske tætningsmasser som f.eks. silicone, acryl, 

PU eller MS-polymer fra fuger eller glat underlag. Før skærearbejdet påbegyndes, bør man altid 

forsigtigt teste, om underlaget muligvis har en tendens til at blive ridset. Ved følsomme 

overflader bør man kun anvende specialadapterne B-1, B-2.2 og B-3 for at fjerne fleksible 

fyldmasser i fuger. 

VIGTIGT: For at give et sikkert fæste skal knivadapterne/holderne altid fastgøres på TWIN-TOOL 

knivskaftet med de L-formede fikseringshætter (I-1). Først når dette er sket, må skæreværktøjet 

benyttes til at fjerne fyldmasse fra fuger. Skærefunktionen kan principielt udføres i begge 

retninger. Skæreværktøjet kan føres sådan, at du stikker ind i tætningsmassefugen på ethvert 

ønsket sted med den passende skæreholder og udfører en skubbende eller trækkende 

bevægelse (I-1). Med V-klingen B-2.2 kan man skære tyndere fuger direkte ud. Ved fuger med et 

bredere tværsnit (I-2-3) kan der skæres ned i fugeflankerne med knivholderne B-1 eller B-3 efter 

hinanden fra begge sider. Grove tætningsmasserester kan så skrabes af med adapteren B-1 eller 

B-3.  

INFORMATION: Alle viste knivadaptere/holdere med metalklinger som i (I-4-5-6-7) viser 

SPECIALTILBEHØR, der skal købes ekstra. Dette må kun anvendes ved ufølsomt underlag. Ved en 

robust overflade egner adapteren B-5’s knivskarpe rustfri stålklinge sig ideelt til at skære 

elastiske fugefyldmasser ud med (I-4). V-klingen B-4 egner sig optimalt til tætningsmasse- og 

ekspansionsfuger (I-5). Med adapteren B-6’s galvaniserede specialklinge  kan man også helt 

uden problemer rive mørtelfuger (I-6) ud takket være den grovkornede wolframkarbid-

belægning. Efter behov kan man også udskifte metalklingerne B5+B6 på den fast monterede 

knivadapter. Til dette trykkes holdeclipsen forsigtigt frem og ud, som vist på (I-7). Sæt derefter 

en ny metalklinge i. Klingen fastgøres ved, at holdeclipsen ganske enkelt igen trykkes helt tilbage 

til anslaget. Tips, informationer og reservedele finder du på producentens side på: www.twin-

tool.de 

Information om farer: Overhold venligst ved alle arbejder de faglige regler for det pågældende 

håndværk, tætningsmasseproducentens instruktioner, kravene i DIN/euro-standarderne eller 

andre bestemmelser og forskrifter, der gælder i det pågældende land. Vi påtager os intet ansvar 

for skader på grund af en ikke faglig korrekt udførelse og/eller håndtering! Alle værktøjets 

komponenter inklusiv opbevaringsboksen er 100 % genanvendelige og miljøvenlige. Skærene på 

adapterne er delvis spidse, meget skarpe og derfor farlige - altså absolut ikke et børnelegetøj! 

Producenten påtager sig INTET ANSVAR for ukorrekt brug og for følger af uagtsomhed! Ellers 

gælder 3 års producentgaranti regnet fra købsdatoen! Ikke omfattet heraf er sliddele! Opbevar 

venligst altid alle skæreredskaber utilgængeligt for børn og dyr og på et absolut sikkert sted på 

grund af den mulig risiko for tilskadekomst! Producent kontakt: K-TOOLS, Hahnengasse 10, D-

89073 Ulm, Tyskland, E-mail: info@k-tools.de 


