HTC
EZwoodTM
Průvodce broušením dřevěných podlah

CZ

Brousit svojí dřevěnou podlahu může každý!






Žádné stopy po zapínání a vypínání
Můžete brousit proti směru vláken dřeva
Brousí se prakticky bez prachu
Se strojem můžete brousit blízko u zdi (cca 2 cm)
Určeno pro všechny typy dřevěných podlah

www.redimax.cz

Průvodce broušením dřevěných ploch
Poznámka! Zde je doporučení od HTC.
Každá podlaha je jedinečná a liší se v závislosti na stáří,
typu dřeva a také předchozí údržbě.
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Nástroje a příslušenství

Dřevěný box pro brusné vybavení (číslo zboží 11748)
Kompletní box včetně níže uvedeného příslušenství (číslo zboží 212008)

EZ SL 30 Wood - 9 ks (číslo zboží 212186)
Hrubý nástroj. Slouží pro vyrovnání nerovností a odstranění silného laku.

EZ SL 50 Wood - 9 ks (číslo zboží 212187)
Nástroj vhodný pro počáteční broušení většiny podlah k odstranění laku a
oleje.
Flexibilní nástrojový unašeč - 3 ks (číslo zboží 112794)
Flexibilní unašeč pro broušení pomocí diamantových nástrojů.
Brusný papír 40 / 60 / 80 / 100 / 120
(číslo zboží 10780, 10781, 10782, 10783, 10785)
50 ks v každém balení/dle hrubosti.
Unašeč pro brusný papír - 3 ks (číslo zboží 211061)
Unašeč pro pěnové-flexi a brusné papíry.
Unašeč padu - 3 ks (číslo zboží 210670)
Unašeč na suchý zip pro EZwood olejový pad)
Foamflex 175 mm - 3 ks (číslo zboží 211045)
Připojuje se k unašeči pro brusný papír. Poskytuje více flexibilní broušení.
EZwood olejový pad - 3 ks (číslo zboží 212010)
Připojuje se k unašeči a používá se po olejování a dokončení finální
úpravy.
Ocelový kartáč - 1 ks (číslo zboží 11618)
Používá se pro čištění nástrojů během a po broušení.
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Průvodce broušením a nástroji
Diamantové nástroje EZ SL 30 a 50 se používají pro odstranění starého laku a oleje. Dále se
mohou využívat pro vyrovnání podlahy. Nástroje by měly být vždy používané společně s
flexibilním unašečem. Pokud již máme starou vrstvu podlahy odstraněnou, nasaďte brusný papír
a pokračujte v broušení papírem s menší hrubostí. Začněte v souladu s možností 1. Nástroje
používejte pouze v případě, že brusný papír nedokáže odstranit starou vrstvu podlahy.

Možnost 1

Možnost 2

EZ SL 50

Možnost 3

EZ SL 50

Smirkový
papír
hr.40

Smirkový
papír
hr.60
Smirkový
papír
hr.60
Smirkový
papír
hr.60

Možnost 4

EZ SL 30

Smirkový
papír
hr.40

Smirkový
papír
hr.60

Flexibilní unašeč

Smirkový
papír
hr.80
Smirkový
papír
hr.80
Smirkový
papír
hr.80

Smirkový
papír
hr.100
Smirkový
papír
hr.100
Smirkový
papír
hr.100

Volitelně
Smirkový
papír
hr.120
Smirkový
papír
hr.120
Smirkový
papír
hr.120

Smirkový
papír
hr.80

Smirkový
papír
hr.100

Smirkový
papír
hr.120

Použijte Foamflex se smirkovým papírem

Možnost 1. Začněte s Možností 1 pro vyzkoušení, zda je možné práci udělat tím
nejjednodušším způsobem. Pokud starou vrstvu (lak, olej) nelze odstranit jen brusným
papírem, postupujte dle doporučení v souladu s Možností 2.
Možnost 2. Pokud nelze škrábance od EZ SL 50 odstranit za pomoci brusného papíru o hrubosti
60, použijte brusný papír hrubosti 40 v souladu s Možností 3.
Možnost 3. Pokud je lak či olej příliš silný nebo tvrdý pro EZ SL 50, použijte nástroj EZ SL 30 v
souladu s Možností 4.
Možnost 4. Ujistěte se, že jsou všechny škrábance od EZ SL 30 odstraněny brusným papírem o
hrubosti 40.

Poznámka! Základem úspěšného výsledku při použití EZ SL diamantových nástrojů je odstranění
veškerých škrábanců v následném kroku s brusnými papíry.
Tip! Když kontrolujete škrábance, použijte navlhčený hadřík k otření kousku podlahy. Škrábance
jsou více viditelné za mokrého stavu.
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Krok za krokem

 Vyčistěte podlahu tak, aby zde
nezůstal štěrk či jiné nečistoty,
které by mohly poškrábat povrch
podlahy při broušení.

 Připevněte unašeč pro brusný
papír.

 Umístěte flexibilní pady a
požadované brusné papíry.
Nahlédněte do průvodce nástroji
na straně 4.

 Položte stroj dolů a zajistěte, aby
spodní gumový kryt seděl na
podlaze. To je velmi důležité pro
zajištění správné funkce
vysavače.
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Krok za krokem

 Začněte s krajovou nebo
rohovou bruskou a zbruste
kraje a rohy cca 3 cm od
stěny. Zbytek již doděláte s
HTC 420.

 Připojte hadici vysavače k
brusce. Zapněte stroj.

Záchranný vypínač

Power Rychlost Otočte On a Off

Poznámka! Používejte nižší rychlost brusky, cca 2.stupeň. To umožňuje
efektivnější práci nástrojů i papírů. Ve vyšších rychlostech hrozí jejich poškození.
Tip! Zapojte vysavač a brusku do jiných zdrojů jako preventivní opatření proti
možnému výpadku pojistek.

Nezáleží na směru v jakém podlahu
brousíte. Začněte brousit směrem
vpřed a následně zpět. Tím vyčistíme
nástroje na čistém povrchu dřeva
vytvořeného za strojem. Nyní veďte
stroj tak, že je část stroje vždy na
čistém povrchu, abychom zabránili
opětovnému rozmazání nástrojů.
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Krok za krokem

 Pokud není brusný papír dostatečně
efektivní pro odstranění staré
vrstvy, nasaďte flexibilní unašeč
nástrojů.

 Nasaďte nástroje na své místo a
začněte brousit v souladu s
Možností 2 přesně tak, jak je
doporučeno v průvodci nástrojů na
straně 4.

Dokončení
 Řiďte se pokyny dodavatele při
provádění požadované úpravy
podlahy.
Pro olej či vosk-olej:
Odstraňte prach pod vysavačem.
Nasaďte šedý unašeč padů a růžové
pady. Vetřete olej do podlahy za
použití minimální rychlosti, zatímco
současně brousíte podlahu k
odstranění vyvýšených vláken
dřeva.
www.redimax.cz

REDIMAX spol. s r.o.
Teslova 12
301 00 Plzeň
Tel.: 377 421 864
Email: redimax@redimax.cz
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