Tips og brugsinfo

Gulvsliber
til bånd, Scorpion
Side 1/2
Information
Professionel gulvslibemaskine 220 V / 10 amp. til gør-det-selv-folk. Til afslibning af større fyrretræ-/parketgulve til det professionelle ”gør-det-selv”-arbejde. Der medfølger GRATIS gulvvideo i startsættet. Husk at få denne med. HUSK TM’s gulvprodukter
til efterbehandling forefindes i forretningen – spørg om evt. tilbud i forbindelse med leje af maskiner. Slibekapacitet: 8 – 10
m2 pr. time. Husk godkendt forlængerkabel.

Brugsanvisning
Opstart:
- Håndtag spændes fast
- Koblingsstang og el-stik samles
- Montér slibeark/bånd
1. Bruges slibeark - rul det med slibesiden udad, så det krummer. Herefter monteres arket stramt fast til slibevalsen og
under papirholderen.
2. Bruges slibebånd - skubbes dette nøjagtigt indover ekspansionsvalsen.
Maskinen må ikke opstartes uden monteret slibeark / bånd. Før ibrugtagning skal alle synlige søm dykkes 2-3 mm ned i gulvet.
Skal også gøres løbende under afslibning. Husk godkendt forlængerkabel.
Ibrugtagning:
- Tilslut el-kablet og læg det over skulderen
- Kontrollér at begge betjeningshåndtag er låst
- Start motoren ved hjælp af det røde håndtag, der trykkes ned, efter at låsepal i venstre side er løsnet.
- Håndkoblingen (nederste håndtag) løftes langsomt op, efter at den sorte låseknap er løsnet.
- Valsetryk kan reguleres på grebet bagest på maskinen: Skru indad = lavt valsetryk / skru udad = højt valsetryk.
Maskinen skal altid være i bevægelse, når valsen sænkes ned mod gulvet og må aldrig blive stående stille på samme sted. Kør
langsomt og hold i slibemaskinen, det giver et mere jævnt slebet gulv.
Støvpose skal altid skiftes / tømmes, når den er max. halv fyldt. Husk slibestøv er meget brandfarligt (selvantændende - skal
placeres et risikofrit sted udenfor huset !!!).

Service
Der skal ikke foretages service på maskinen, dog skal støvposen løbende tømmes, og ved overdreven brug af gulvolie kan
der sætte sig en skorpe af olie og slibestøv på øverste valse samt på maskinens kørehjul, som så rengøres (bedst med trykluft).

Tips og ideer
Dyk alle synlige søm 2-3 mm inden du går i gang, så disse ikke river slibepapir og slibemaskinens valse i stykker. Løse gulvbrædder sømmes fast, og har gulvet tendens til at knirke eller bevæge sig, sømmes det til de underliggende strøer. Fejelister
ved fodpaneler kan med fordel fjernes, så maskinen kan komme ud til kanten.
Valg af overfladebehandling:
Trægulve kan vedligeholdes alene med sæbespånevand, men gulvet bliver nemmere at vedligeholde med lud, voks, træolie
eller lak. Ludbehandling og vedligeholdelse med vaske-plejemiddel gør ikke gulvet hvidt, men standser gulningstendens. Det
lyseste gulv opnåes med lud og hvid træolie eller hvidbejdset med lak. Gulvet bliver let gyldent, hvis det alene behandles med
klar lak - mere ravgult, hvis det alene får gulvolie. Har gulvet mange ormehuller eller slibespor, bør det ikke behandles med
lud, hvid træolie og hvidpigmenteret lak, fordi det fremhæver huller og spor. Husk TM-gulvplejeprodukter samt TM-gulvvideo
og godkendt forlængerkabel.
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Gulvsliber
til bånd, Scorpion
Side 2/2
Transport
Maskinen lægges ned på siden og kan nemt skilles til 2 dele - MÅ IKKE transporteres på åben vogn eller trailer - i så fald dette
sker og maskinen bliver udsat for vand eller slag ved kæntring, så den bliver slået skæv, er der ingen dækning af servicegarantien, og skaden dækkes fuldt ud af lejer. Vægt ca. 48 kg.

Tilbehør
Værktøj og materialer: Støvposer - hammer - dorn (dorn til dykning af søm) - gulvsøm - fejelister - runde dykkere - skrabejern
- sandpapir og pudseklods - klude til gulvslibeolie - støvsuger. Husk også TM-gulvprodukter, TM-gulvvideo og godkendt
forlængerledning.

Sikkerhed
Brug altid støvmaske. Husk altid at tømme / udskifte støvposerne, når de er halv fyldte og altid fra dag til dag. Slibeaffald kan
være meget brandfarligt (selvantændende) og må ikke „overnatte“ indendørs. Placér det et risikofrit sted udenfor huset. Maskinen må ikke opstartes uden at låget er monteret og lukket. Afbryd altid strømmen, når de samler eller adskiller maskinen,
og når du skifter slibeark eller bånd.

Drivkraft
Dette udlejningsudstyr skal tilkobles godkendt 220 V stikkontakt eller en af ToolMatic’s forlængerledninger. I tilfælde
af at der anvendes andre forlængerledninger (med for lille kvadrat) og udstyret herved brænder sammen, er dette ikke
dækket af servicegarantien og må betales af lejer. Hvis udstyret er forsynet med separat jordben skal jordstik anvendes.
Hvis udstyret bruges i forbindelse med gamle installationer, kan det anbefales at anvende 380 V adapter til 220 V udstyr med
jordstik.

Læs altid brugsanvisningen inden opstart.
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