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Vem som helst kan slipa sitt trägolv!
• Inga märken vid start och stopp
• Du kan slipa utan hänsyn till golvets fiberriktning
• Slipningen är i det närmaste dammfri
• Du kommer nära hörn och kanter (ca 2 cm)
• Fungerar för alla trägolv
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HTC Träslipningsguide
OBS! Detta är HTC:s rekommendationer.
Alla golv är unika och skiljer sig beroende på ålder,
träslag och tidigare ytbehandling.
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Presentation av verktyg & tillbehör

Träbox för träslipsmaterial

(art.nr 11748)

Komplett box med alla verktyg
och tillbehör nedan. (art.nr 212008)

EZ SL 30 Wood - 9 st (art.nr 21286)
Ett grovt verktyg. Verktyg för planslipning av ojämna golv, t ex trall
och bortttagning av tjock lack.
EZ SL 50 Wood - 9 st

(art.nr 21287)
Rekommenderat startverktyg för de flesta golven vid bortslipning
av lack och olja.

Flexibel verktygshållare - 3 st (art.nr 112794)
Flexibel verktygshållare för slipning med diamantverktygen.
Slippapper 40 / 60 / 80 / 100 / 120
(art.nr 10780, 10781, 10782, 10783, 10785)
50st per förpackning/kornstorlek.

Hållare för slippapper - 3 st (art.nr 211061)
Hållare för foamflex och sandpapper vid träslipning.
Hållare för pads - 3 st (art.nr 210670)
Kardborrhållare för EZwood oil pad.
Foamflex 175 mm - 3 st

(art.nr 211045)
Fästs på slippappershållaren. Ger en mer flexibel slipning.

EZwood oil pad - 3 st (art.nr 212010)
Fästs på hållarna och används efter inoljning och slutfinish av golv.

Stålborste - 1 st

(art.nr 11618)
Används för att rengöra verktygen under och efter slipningen.
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Slip- och verktygsguide
Diamantverktygen EZ SL 30 och 50 används för att slipa bort gammal lack och olja samt
plana ut ojämna golv. Verktygen ska alltid användas tillsammans med flexibla verktygshållare. Efter att golvet är renslipat från gammal ytbehandling, byt till sandpapper och
slipa i allt finare kornstorlekar. Starta enligt alternativ 1. Verktygen används endast då
sandpapper inte är tillräckligt effektivt för att slipa bort den gamla ytbehandlingen.

Verktygsguide

Valfri
Alternativ 1

Slippapper
60 korn

Slippapper
80 korn

Slippapper
100 korn
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Alternativ 2

EZ SL 50

Alternativ 3

EZ SL 50
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Alternativ 4

EZ SL 30

Slippapper
40 korn

Slippapper
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Flexibel hållare

Använd Foamflex tillsammans med slippapper.

Alternativ 1. För att göra jobbet så enkelt som möjligt, starta enligt Alternativ 1.
Om tidigare ytbehandling (dvs. lack, olja eller fernissa) inte går att slipa bort med
sandpapper använd rekommendation enligt Alternativ 2.
Alternativ 2. Är reporna från 50 verktyget svåra att få bort med 60 korns papper,
backa tillbaka till 40 korns papper enligt Alternativ 3.
Alternativ 3. Om lacken eller oljan är för tjock eller hård för EZ SL 50,
använd EZ SL 30 korns verktyg enligt Alternativ 4.
Alternativ 4. Var noga med att slipa bort alla repor från 30 korns verktygen
med 40 korns sandpapper.

OBS! Grundläggande för ett bra resultat; Vid användning av EZ SL diamantverktyg
är det mycket viktigt att alla repor slipas bort med efterföljande sandpappersteg!
Tips! Vid kontroll av repor, fukta gärna en trasa och stryk över en liten del av golvet.
Repor syns tydligare då golvet är fuktigt.
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Steg för steg

Städa golvet noga så att inte
småsten och skräp kan repa ytan
under slipning.

Montera hållare för slippapper.

Sätt på de flexande padsen och
sedan önskat sandpapper.
Se verktygsguiden sid 4.

Fäll ner maskinen och se till att
dammskyddet ligger längs med
golvet. Detta är viktigt så att
dammsugaren kan fungera optimalt.
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Steg för steg

Börja med att slipa kanter och hörn
ca 3 cm ut från vägg med en kantslip
eller slipmus. Resten kommer du åt
med HTC 420.

Sätt i dammsugarslangen
i slipmaskinen. Starta maskinen.
Nödstopp

Power

Hastighet

Sätt på och
stäng av vid
slipning

OBS! Slipa med låg hastighet, ca 2 på maskinen, så att verktyg och papper kan
verka effektivt. Vid högre hastighet riskerar verktyg eller sandpapper gå sönder.
Tips! Kör dammsugaren och slipmaskinen på olika säkringar i byggnaden för att
undvika att säkringen löser ut.

Det spelar ingen roll i vilken riktning
du går med maskinen över golvet.
Börja med att slipa fram och tillbaka
med maskinen för att rensa verktygen
i den rena träytan som uppstår bakom maskinen. När det sedan finns
en ren träyta, kör en del av maskinen
i den rena träytan för att undvika att
verktygen kladdar igen.
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Steg för steg

Om sandpapper inte är tillräckligt
effektivt för att slipa bort den gamla
ytbeläggningen, montera de flexibla
verktygshållarna.

Sätt på verktygen och börja jobba
enligt alternativ 2 som verktygsguiden på sid 4 rekommenderar.

Ytbehandling

Följ leverantörens anvisningar för
applicering av vald ytbehandling.
För olja eller hårdvaxolja:
Rengör maskinen undertill från
damm. Byt till grå padshållare och
rosa pads. ”Massera” in oljan i golvet
med lägsta hastighet samtidigt slipar
du bort resning av träfibrerna.
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Huvudkontor
HTC Sweden AB

HTC Floor systems Ltd.

Box 69

Unit 4 Kingston Business Park

614 22 Söderköping

Dunfermline Court

Sweden

Maidstone Road

Besöksadress:

Kingston

Klevvägen 7
614 92 Söderköping

Milton Keynes
MK10 0BY

Sweden

United Kingdom

Telefon: +46 (0)121-29400

Telefon: +44 (0)845 4602500

Fax: +46 (0)121-15212

Fax: +44 (0) 845 460 1500

E-post: info@htc-sweden.com

E-post: info@htc-europe.co.uk
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HTC Floor Systems GmbH

HTC France S.A.S.
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Germany
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Telefon: +49 (0) 6432 / 64558 - 0
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