TÜRKÇE

Talimatlar
TERCOO® döner yüzey temizleyici
TERCOO®döner yüzey temizleyici, saç vb. metal yüzeyler üzerinden, boya, pas, katran, epoksi ve dolgu maddesi
vb. kalıntıları temizlemek için dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Temizleme sonuçları, ilk kat boyanın uygulanması
için gereken, kumlama yapılmış yüzey ile karşılaştırılabilir ve eşdeğeridir.
TERCOO®döner yüzey temizleyici, TERCOO®tekli, TERCOO®çiftli, TERCOO®üçlü ve TERCOO®multi 8 li disk olarak,
4 farklı modelde satılmaktadır. 8 li multi disk, altıgen bir mil üzerine monte edilmiş olup, M12 çapında dişli
bağlantı ile sadece bizim Fein makinamızla birlikte kullanılabilmektedir.
Her bir disk tipinin ve kullanımının açıklaması :
TERCOO®TEKLİ, daha ufak bölgelerin temizlenmesinde ve kaynak dikişleri ya da, köşe ve kanar bölgelerde
kullanılmalıdır. Bu disk uygun bir şekilde kullanıldığında, 3 metre kare (33 feet kare) alanı temizler.
TERCOO®ÇİFTLİ, orta büyüklükteki alanların temizlenmesinde kullanılır ve bu iki-disk uygun bir şekilde
kullanıldığında, 10 metre kare (109 feet kare) alanı temizler. TERCOO®ÜÇLÜ, orta büyüklükteki alanların
temizlenmesinde kullanılır ve bu üç-disk uygun bir şekilde kullanıldığında, 30 metre kare (323 feet kare) alanı
temizler. TERCOO®MULTİ-DİSK 8 yarı profesyonel uygulamalar için dizayn edilmiştir.

GÜVENLİK
Daima, koruyucu gözlük, eldiven, kulak koruması ve tercihan komple koruyucu giysiler giyiniz.
Matkabın dönüş yönü, saat yönüdür ve devir sayısı hiçbir zaman 4000 devir/dakika’yı geçmemelidir. Normal
olarak devir sayısı 2500 ila 3000 devir/dakika aralığında olmalıdır. Bazı uygulamalarda, matkabın devrinin
düşürülmesi yarar ve avantaj sağlayabilir.
TERCOO®döner yüzey temizleyiciyi, çelik mili aracılığı ile matkaba, talimatında yazıldığı şekilde monte ediniz.
TERCOO®döner yüzey temizleyici, CE makine aksamı direktifi 2006/42/EC ve genel güvenlik direktifine
2001/9EC uygundur.
TERCOO®döner yüzey temizleyiciyi kullanmadan önce, herhangi bir kusuru olup olmadığını kontrol etmelisiniz.
Herhangi bir hasar var olması durumunda, TERCOO®döner yüzey temizleyiciyi kullanmamalısınız.
Yukarıda bahsedilen dönme hızı, tungsten karbür uçları dışarı doğru iterek, bir çekiçleme etkisi yapmasını
sağlar. Bundan dolayı, kullanım esnasında, disklere bir kuvvet ve basınç uygulamanız gerekmemektedir.
Kural şudur: ne kadar çok basınç = o kadar çok aşınma
TERCOO®döner yüzey temizleyici, çalışma yüzeyine daima 90 derece açı ile kullanılmalıdır.
Cıvata ve somunları, perçinleri, ağır çukurlu yüzeyleri ve çıkıntıları temizlemeyiniz. Bu tür uygulamalar, ciddi
hasarlara sebep olabilir ve diskin uygun olmayan şekilde kullanımı, garantisini bitirir.
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EN Always work from the centre of the meterial outwards and never start at the edge (see drawings)
TR Daima malzemenin ortasından dışarıya doğru çalışın ve kesinlikle kenardan başlamayın (bkz. çizimler).



(EN) start on the material first
(TR) malzemenin üzerinde çalışmaya başlayın




(EN) do not start on the edge
(TR) kenarlardan başlamayın

EN To enable the cleaning of tight angles ………………………………………………………………………………………………………
TR Dar açılarda ve köşelerin temizlenebilmesi için tavsiyemiz, TERCOO®TEKLİ döner yüzey temizleyici diski,
1200 – 1500 devir/dakika hızlarında kullanmanızdır. Disk daha esnek olacak ve köşelere uyum sağlayabilecektir.
Not: Düşük hızın anlamı, tungsten karbür uçlar, çekiçlemenin tersine kazıma hareketi yapacaktır. Bu işlem
haddinden fazla bir aşınmaya sebebiyet verecektir ve sadece gerektiği takdirde yapılmalıdır.
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