SE-BRUKSANVISNING:

”fogkniv-set”

Vi tackar för ditt uppskattade förtroende vid inköpet av detta speciella skärverktygsset. Med
verktyget kan man ta bort defekta eller mögliga, elastiska tätningsmedel som t.ex. silikon, akryl,
polyuretan eller MS-polymer från fogar eller från släta underlag. Innan man börjar med
skärningsarbetena skall man alltid först försiktigt testa, om underlaget möjligtvis verkar vara
repigt. Vid känsliga ytor använd bara specialadapter B-1, B-2.2 och B-3 för borttagning av flexibla
fogfyllningsmaterial.
VIKTIGT: För ett säkert grepp måste alltid knivadaptern/tillsatssdelarna vara fastsatta med det Lformade fixeringshöljet (I-1) på TWIN-TOOL knivhandtaget. Endast i detta fall får skärverktyget
användas för borttagning av fogfyllningsmaterial. Skärarbetet funktionerar i princip i båda
riktningarna. Skärverktyget kan föras på så sätt att man med en skjutande eller dragande rörelse
sticker in verktyget på önskat ställe (I-1) i tätningsmedelsfogen med passande
skärverktygstillsats. Med V-klingan B-2.2 kan man direkt skära ut tunnare fogar. Vid tjockare
fogdiameter (I-2-3) kan man endast skära in i fogkanterna med knivtillsatserna B-1 eller B-3 efter
varandra från båda sidor. Skrapa av grova tätningsmedelsrester med adaptrarna B-1 eller B-3 .
UPPLYSNING: Alla avbildade knivadaptrar/tillsatser med metallklingor som i (I-4-5-6-7) visar
kostnadspliktiga EXTRA TILLBEHÖR. Dessa får endast användas vid okänsliga underlag. Vid
grövre underlag passar den rostfria stålklingan hos adaptern B-5 perfekt för utskärning av
elastiska fogfyllningsmaterial (I-4). V-klingan B-4 passar optimalt för tätningsmedel och för
expansionsfogar (I-5). Man kan även problemlöst och lätt skära ut murbruksfogar (I-6) med den
förzinkade specialklingan hos adaptern B-6 tack vare den grovkorniga beläggningen med
wolfram-karbid. Vid behov kan man även byta ut metallklingorna B5+B6 på den fast monterade
knivadaptern. För detta visas hållclip i (I-7), skjut försiktigt ut framåt, sätt in en ny metallklinga
och fixera klingan, skjut därefter hållclipset åter helt till stoppet. Tips, info och reservdelar finns
på tillverkarens sida under: www.twin-tool.de
Riskupplysningar: Under alla dina arbeten följ alltid fackmannamässiga regler för respektive
hantverk, uppgifter från tätningsmedelstillverkaren, krav enligt DIN/Euronormer eller andra
landstypiska bestämmelser och föreskrifter. För skador som inträffat pga. inte fackmannamässigt
utförande och/eller hantering påtas inte något ansvar! Alla verktygsdelar inklusive
förvaringsboxar är till 100 % återanvändbara och miljövänliga. Vid skärning är adaptern delvis
spetsig, mycket vass och därför farlig – det är absolut ingen barnleksak! För felaktig användning
och för inträffade följder pga. vårdslöshet påtar sig tillverkaren INGET ANSVAR! I övrigt gäller 3
år tillverkargaranti från inköpsdatum! Undantaget är förslitningsdelar! Förvara all
skärningsutrustning pga. möjlig skaderisk alltid oåtkomligt för barn och djur på en säker plats!
Tillverkarkontakt: K-TOOLS, Hahnengasse 10, D-89073 Ulm, Germany, E-mail: info@k-tools.de
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