
SÅ HÄR ENKELT  
SLIPAR DU DINA

TRALL & TRÄGOLV 
BRUKSANVISNING FÖR EDGE GOLVSLIPMASKIN



SÅ HÄR ANVÄNDER DU EDGE SLIPMASKIN

VIKTIGT ATT 
TÄNKA PÅ!

Stäng av och lägg ned maskinen 
så att du kommer åt plattan och 
kan ta bort transportpaden.

Koppla en dammsugare till sug- 
röret för en dammfri slipning,  
samt se till att dammkappan sluter 
tätt mot golvet.

Tryck fast mellanläggets vita sida 
mot maskinens greppyta. Res upp 
maskinen försiktigt – tänk på att 
den är tung!

Kontrollera slippappret med 
jämna mellanrum så att du inte 
fått smuts eller skador på pappret
Byt papper vid behov.

Montera EDGE slippapper på ett 
EDGE mellanlägg. Sätt slippappret 
mot mellanläggets svarta sida.

Starta maskinen genom att trycka 
in handtaget. För maskinen sakta 
framåt och se till att handtaget är 
helt upprätt för bästa resultat.
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SLIPPAPPER OCH SLIPNÄT

• Se alltid till att vikterna är 
ordentligt fastsatta innan du 
startar maskinen (se bild)

• Ha alltid en transportpad eller 
ett mellanlägg under maskinen 
för att skydda greppytan.

• Stäng alltid av maskinen 
innan du byter slippapper.

• För bästa slipresultat; använd 
endast EDGE blå Zirkon slip- 
papper (Norton Saint-Gobain). 

• Fel papperstyp kan skada 
både maskinen och golvet.

• När du slipar i hörn eller utmed 
kanter och väggar bör du vika 
upp eller ta bort dammkappan 
för bästa åtkomlighet och för 
att inte skada dammkappan.

• För bästa resultat; låt maski-
nen arbeta i sitt naturliga 
tempo.

EDGE slippapper finns i sex 
olika grovlekar. Använd dem 
alltid tillsammans med 
mellanlägg (art.nr. EDGE-MK).

Grovlek art.nr. 
24 grit EZ24
40 grit EZ40
60 grit EZ60

Grovlek art.nr. 
80 grit EZ80
100 grit EZ100
120 grit EZ120

EDGE kan även användas för 
mellanslipning vid lack med 
slipnät. Använd då ett speciellt 
mellanlägg (art.nr. EDGE-4025)

Grovlek art.nr. 
60 grit ESS60
80 grit ESS80
100 grit ESS100
120 grit ESS120

Grovlek art.nr. 
150 grit ESS150
180 grit ESS180
220 grit ESS220

EDGE kan även användas för applicering och polering av olja eller 
hårdvaxolja. Röd platta (art.nr. EDGE-4004) används för applicering  
av olja och vit platta (art.nr. EDGE-4005) används för polering.


