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Instruktion för slipning av trägolvet
Slipningen påbörjas med den stora maskinen. För att få rätt sliphylsa skall du titta i slippapperstabellen som finns längst ned på sidan.
1. Slipvalsen manövreras med ett enkelt handgrepp. Höj- och sänkspaken är konstruerad så att du inte behöver släppa styrhandtagen vid höjning och sänkning av valsen.
Valsen måste vara i uppfällt läge innan du börjar.
2. Sätt in kontakten i vägguttag som är försedd med jordfelsbrytare. Se till att strömuttaget är säkrat med 10A trög säkring.
3. Slå på maskinens strömbrytare och vänta ca fem sekunder tills dammpåsen är fylld med luft. Maskinen får absolut inte startas utan att en sliphylsa är monterad på valsen.
4. Slipa med de sliphylsor och i de slipriktningar som anges i slippapperstabellen samt slipschemat.
5. För maskinen lugnt framåt och sänk valsen försiktigt. Valsen får aldrig sänkas när maskinen står stilla. Prova gärna på en spånskiva innan du börjar slipa golvet.
6. Höj valsen precis innan du når fram till väggen. Backa tillbaka i samma spår och sänk valsen försiktigt.
7. Golvslipmaskinen når inte ända in till väggen utan där används istället kantslipmaskinen. Slipning med kantslipmaskinen skall ske med samma kornstorlekar som till
golvslipmaskinen.
8. Dammsug golvet efter varje slipning.

Slipschema
De flesta golv skall slipas i träets längdriktning. Slipa alltid lite omlott.
Fiskbensmönster slipas först diagonalt en gång i vardera riktningen och sedan i rummetslängdriktning.

Om mönstret består av omväxlande längs- och tvärriktning bör slipningen i möjligaste
mån ske i träets längd-riktning. En extra slipning med 120 korns slippapper är att
rekommendera.

Gamla furu- och grangolv slipas först diagonalt med kornstorlek 36 (och 24 om det är djupa jack eller mycket ojämt) och
sedan rakt i träets längdriktning med kornstorlek 60 och 120.Golvet slipas tre till fyra gånger med olika fint slippapper. Syna
golvet efter slipning en så att inga slipränder syns.
Töm dammpåsen efter slipning och töm innehållet på en brandsäker plats !

Materialåtgång
(normalförbrukning/20 kvm)
Golv

Sliphylsor

Sliprondeller

Trägolvslack

Parkettgolv

2 st korn 36

2 st korn 36

5-6 Liter

1 st Korn 60

1 st Korn 60

1 st Korn 120

1 st Korn 120

Furu och grangolv ev 2 st Korn 24 ev 2 st Korn 24 8-10 liter
2 st Korn 36

2 st Korn 36

1 st Korn 60

1 st Korn 60

1 st Korn 120

1 st Korn 120

Instruktioner och tips om golvoljning finns under polermaskin Golia.

Åter till prislistan

