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NL - GEBRUIKSAANWIJZING “Voegenmessenset” 

Hartelijk dank voor uw vertrouwen en uw aankoop van deze set speciaal snijgereedschap. 

Hiermee kan men defecte of beschimmelde elastische dichtingsmaterialen, zoals bijv. silicone, 

acryl, PU of MS-polymeren, uit voegen of van gladde ondergronden verwijderen. Alvorens de 

snijwerkzaamheden te beginnen, dient altijd eerst voorzichtig te worden getest of de 

ondergrond niet gevoelig is voor krassen. Bij gevoelige oppervlakken mogen alleen de speciale 

adapters B-1, B-2.2 en B-3 worden gebruikt om flexibele voegmiddelen te verwijderen. 

BELANGRIJK: Voor een goede bevestiging moeten de mesadapters of opzetstukken altijd met de 

L-vormige bevestigingskappen (I-1) op het TWIN-TOOL-messenheft worden vastgemaakt. Alleen 

zo mag het snijgereedschap worden gebruikt voor het verwijderen van voegmiddel. Het snijden 

kan in principe in beide richtingen gebeuren. Steek het snijgereedschap met de passende snijkop 

op een plek naar keuze in het dichtingsmateriaal en voer vervolgens een duwende of trekkende 

beweging (I-1) uit. Met het V-mes B-2.2 kunnen dunnere voegen direct worden uitgesneden. Bij 

een dikkere voegdiameter (I-2-3) kunnen de voegranden met de snijkop B-1 of B-3 

achtereenvolgens aan beide zijden worden ingesneden. Grove resten dichtingsmateriaal kunnen 

vervolgens met de adapter B-1 of B-3 worden afgekrabd.  

OPMERKING: Alle afgebeelde mesadapters en opzetstukken met metalen messen zoals in (I-4-5-
6-7) tonen SPECIAAL TOEBEHOREN, dat apart kan worden besteld. Dit mag alleen op een 

krasvaste ondergrond worden gebruikt. Bij een robuuste ondergrond is het vlijmscherpe rvs-mes 

van adapter B-5 ideaal geschikt voor het wegsnijden van elastische voegmiddelen (I-4). Het V-

mes B-4 is optimaal geschikt voor dichtingsmaterialen en uitzetvoegen (I-5). Ook mortelvoegen 

(I-6) kunnen met het verzinkte speciale mes van adapter B-6 probleemloos worden uitgekrabd, 

dankzij de grofkorrelige coating van wolfraamcarbide. Indien nodig kunnen de metalen messen 

B5 + B6 op de vast gemonteerde mesadapter ook worden vervangen. Hiervoor dient de 

bevestigingsklem voorzichtig naar voren te worden uitgeschoven, zoals in (I-7) getoond. 

Vervolgens moet een nieuw metalen mes worden aangebracht. Daarna wordt de 

bevestigingsklem gewoon weer tot aan de aanslag naar achteren geschoven, om het mes vast te 

zetten. Tips, informatie en reserveonderdelen vindt u op de website van de fabrikant: 

www.twin-tool.de 

Veiligheidsinstructies: Neem bij al uw werkzaamheden de desbetreffende technische regels, de 

voorschriften van de fabrikant van het dichtingsmateriaal, de eisen van de DIN- en EN-normen of 

andere nationale bepalingen en voorschriften. Voor schade door ondeskundigheid bij uitvoering 

en/of gebruik aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid! Alle onderdelen van het 

gereedschap incl. de opbergdoos zijn 100% recyclebaar en milieuvriendelijk. De messen van de 

adapters zijn gedeeltelijk spits, zeer scherp en daardoor gevaarlijk – dus absoluut geen 

kinderspeelgoed! Voor ondeskundig gebruik en voor gevolgen van nalatigheid aanvaardt de 

fabrikant GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID! Anders geldt 3 jaar fabrieksgarantie vanaf 

koopdatum! Hiervan uitgezonderd zijn slijtageonderdelen! Alle snijgereedschappen dienen 

vanwege het risico op letsel altijd absoluut ontoegankelijk op een veilige plaats te worden 

bewaard, buiten het bereik van kinderen en dieren! Contactgegevens fabrikant: K-TOOLS, 

Hahnengasse 10, D-89073 Ulm, Germany, e-mailadres: info@k-tools.de. 


