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"Derz bıçak seti"

Bu özel kesme alet setini satın alarak bize gösterdiğiniz güven için çok teşekkürler. Bu alet seti ile
derzlerde veya düz zeminde bulunan hatalı veya küf tutmuş, elastik izolasyon maddelerini,
örneğin silikon, akril, PU veya MS polimerini sökebilirsiniz. Kesme işlemine başlamadan önce
mutlaka dikkatlice zeminin muhtemelen çizilme eğilimi gösterip göstermediğini test etmeniz
gerekir. Hassas yüzeylerde esnek dolgu malzemelerini çıkartmak için lütfen B-1, B-2.2 ve B-3 gibi
özel adaptörleri kullanınız.
ÖNEMLİ: Güvenli biçimde tutması için bıçak adaptörleri/ geçmelerinin her zaman L biçimindeki
sabitleme kafaları (I-1) ile WIN-TOOL bıçak kabzasına sabitlenmesi gerekir. Ancak şekilde kesme
seti derz dolgu maddelerinin sökülmesi için kullanılabilir. Kesme işlemi esas itibarı ile her iki
yönde de yapılabilir. Kesme aletleri kullanılırken izolasyon malzemesinin bulunduğu derz uygun
bıçak ucu ile istenen yerden delinir ve daha sonra itme veya çekme hareketi (I-1) gerçekleştirilir.
V bıçağı B-2.2 ile ince derzleri kolaycı çıkartabilirsiniz. Daha kalın derz kesitlerinde (I-2-3)
derzlerin uç tarafları bıçak ucu B-1 veya B-3 her iki taraftan arka arkaya kesilebilir. Büyük
izolasyon malzemesi artıklarını ise B-1 veya B-3 adaptörleri ile kazımanız gerekir.
BİLGİ: Burada resmi sunulan tüm bıçak adaptörleri/ metal bıçak uçları (I-4-5-6-7) ayrıca ücretli
olarak temin edilmesi gereken ÖZEL AKSESUARLAR içermektedir. Bunları sadece hassas olmayan
zeminlerde kullanabilirsiniz. Yeterince sert zeminde son derece keskin olan B-5 adaptörünün
paslanmaz çelik bıçağı ideal biçimde elastik derz dolgu malzemelerinin (I-4) sökülmesine yarar. V
bıçağı B-4 izolasyon malzemeleri ve germe derzleri (I-5) için son derece uygundur. Ayrıca harç
derzleri (I-6) B-6 adaptörünün galvanizli özel bıçağı ile kaba taneli volfram karpit kaplaması
sayesinde kolayca kazınabilir. İhtiyaç halinde sabit monte haldeki bıçak adaptörlerinin üzerindeki
B5+B6 metal bıçakları değiştirebilirsiniz. Bunun için tutturma klipsini (I-7) örneğinde olduğu gibi
dikkatlice öne doğru çekip yeni bir metal bıçak takın ve bıçağı sabitlemek için tutturmak klipsini
yeniden yerine oturana kadar arkaya itiniz. Bununla ilgili öneri, bilgi ve yedek parçaları üreticinin
web sitesinde bulabilirsiniz: www.twin-tool.de
Tehlikeler ile ilgili uyarı: Lütfen bu malzemeler ile yapacağınız işlerde izolasyon malzemesi
üreticilerinin beyanlarını, DIN/ Euro normlarının taleplerini ve diğer ülkeyle özel düzenleme ve
yönergeleri titizlikle göz önünde bulundurunuz. Usulüne uygun olmayan kullanım ve/veya
uygulama için hiçbir sorumluluk kabul edilmez! Saklama kutusu da dâhil olmak üzere araç
parçalarının tümü %100 oranında geri dönüşümlü ve çevre dostudur. Adaptörlerin uçları son
derece sivri ve keskin, dolayısı ile tehlikelidir - yani kesinlikle çocuk oyuncağı değildir! Usulüne
uygun olmayan kullanım ve dikkatsizliğin sonuçlarından dolayı üretici HİÇBİR SORUMLULUK
üstlenmez! Bunun haricinde satın alma tarihinden itibaren 3 yıl üretici garantisi bulunmaktadır!
Aşınmaya tabi parçalar bunun haricindedir! Lütfen tüm kesim aletlerini kesik tehlikesinden dolayı
her zaman kimsenin ulaşamayacağı güvenli bir yerde ve mutlaka çocuk ve hayvanlardan uzak
tutunuz! Üretici ile iletişim: K-TOOLS, Hahnengasse 10, D-89073 Ulm, Almanya, E-posta: info@ktools.de
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