HU – HASZNÁLATI UTASÍTÁS: „Fugaeltávolító kés készlet“
Nagyon köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával, és ezt a speciális vágóeszköz készletet vásárolta,
melynek segítségével el tudja távolítani a fugákból vagy minden sima alapról a sérült vagy
penészes rugalmas tömítőanyagokat, mint például a szilikont, akrilt, poliuretán vagy MS-polimer
anyagokat. A munka megkezdése előtt először ellenőrizze mindig óvatosan, hogy esetleg nem
karcolódik-e az alap. Érzékeny felületeknél kérjük, csak a B-1, B-2.2 és B-3 speciális előtéteket
használja a rugalmas fugázóanyagok eltávolítására.
FONTOS: A biztonságos fogás érdekében a késre szerelhető adaptereket/előtéteket mindig az Lalakú rögzítőkupakkal (I-1) kell a TWIN-TOOL kés nyeléhez rögzíteni. Csak így szabad a
vágóeszközt fugázóanyag eltávolítására használni. A vágási folyamat alapvetően mindkét
irányban kivitelezhető. A megfelelő vágó-előtétet használva bármely tetszőleges helyen bele tudja
szúrni a vágóeszközt a fugatömítőbe, és el tudja távolítani azt toló-húzó mozdulatokkal (I-1). A
V-pengével B-2.2 a vékonyabb fugák direkt kivághatók. Nagyobb keresztmetszetű fugánál be tud
vágni egymásután mindkét oldalon a fugaszélekbe a B-1 vagy B-3 vágó-előtéttel. A durvább
tömítőanyag maradékot ezután kérjük, kaparja ki a B-1 vagy B-3előtéttel.
TÁJÉKOZTATÓ: A képeken látható fémpengés, késre szerelhető adapterek/előtétek (pl. I-4-56-7) nem ingyenes KÜLÖNLEGES TARTOZÉKOK. Ezeket csak nem érzékeny alapon szabad
használni. Robusztus alapnál kiválóan alkalmas rugalmas fugatömítők kivágásához a borotvaéles
acélpengéjű B-5 előtét (I-4). A V-penge optimális tömítőhézagoknál és dilatációs hézagoknál (I5). A B-6 előtét horganyzott speciális pengéjével vakolathézagok is könnyedén kikaparhatók a
durva szemcsés volfrám-karbid bevonatnak köszönhetően. Szükség esetén a B5+B6 fémpengék
kicserélhetők a késre felszerelt adapteren. Ehhez tolja előre óvatosan a tartókapcsot – lásd az (I-7)
ábrát – és tegye be az új fémpengét, majd tolja vissza hátra ütközésig a tartókapcsot a penge
rögzítéséhez. További ötleteket, információt és tartalék alkatrészeket a gyártó oldalán találhat:
www.twin-tool.de
Biztonsági tudnivalók: Kérjük, minden munkánál tartsa be a szakmai előírásokat, a tömítőanyag
gyártójának utasításait, a DIN/Euro szabványok szerinti követelményeket, valamint az egyéb
országon belül hatályos rendelkezéseket és szabályokat. A nem szakszerű kivitelezésből és/vagy
kezelésből származó károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk! A szerszám összes
alkatrésze, beleértve a tárolódobozt is 100%-ban újrahasznosítható és környezetbarát. Az előtétek
vágóéle részben hegyes és nagyon éles, ezért veszélyes – tehát egyáltalán nem játék! A
szakszerűtlen használatért és a gondatlanságból fakadó következményekért a gyártó
SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET nem vállal! Más esetben a gyártói garancia 3 év a vásárlás
dátumától számítva! A kopó alkatrészeket kivéve! Kérjük, tárolja a vágóeszközöket a
sérülésveszély elkerülése érdekében mindig jól elzárva egy biztonságos helyen, és gyermekek
vagy állatok számára egyáltalán nem hozzáférhetően!
A gyártó elérhetősége: K-TOOLS, Hahnengasse 10, D-89073 Ulm, Germany, E-Mail: info@ktools.de
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