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Het Power-TEC oppervlakteprep pro is een gebruiksgemakkelijk luchtgedreven 
oppervlaktepreparatiegereedschap dat geschikt is voor gebruik op een verscheidenheid aan substraten 
inclusief metalen, rubber en kunststoffen. 

Uitstekend op staal en zachtere metalen; zal verontreinigingen, roest enz. verwijderen en een glanzend 
metalen oppervlak achterlaten.

Ook goed voor het prepareren van zachte substraten zoals rubber en kunststoffen.

Lage warmte-ontwikkeling tijdens gebruik voorkomt giftige dampen en kleverige materialen zoals 
coatings voor onderkanten van auto’s enz., worden niet zacht en niet uitgesmeerd.

Een snelheidsregelklep maakt het mogelijk de snelheid aan te passen voor de beste prestatie van 
verschillende materialen die worden verwijderd.

Er is een verscheidenheid aan wielen/riemen beschikbaar: De standaard draadborstel (grof, medium en 
fijn), met schuurmiddel geïmpregneerd stripwiel en Stripe-off vinylverwijderingsmiddel.

Stripe-off vinylverwijderingsmiddel verwijdert krijtstreepjes, vinylstickers, strepen, transfers, enz. op 
geverfde metalen oppervlakken, glasplaat, aluminium en glasvezel en indien correct en met zorg 
gebruikt, zonder beschadiging van de verf.

Beschikt over stof- / materiaalafzuiging na aansluiting op een geschikte zuigbron.

VERVANGEN VAN WIELEN EN/OF RIEMEN:

De volgende draadwielriemen en verwijderingswielen zijn verkrijgbaar bij uw Power-TEC leverancier:

Onderdeelnummer Beschrijving

92332 4" Geïmpregneerd stripwiel

92333 Stripe-off verwijderingsmiddel

92334 Draadwielriem: 0,5 mm (fijn)

92335 Draadwielriem: 0,55 mm (medium)

92330 Draadwielriem: 0,7 mm (grof)

1. Controleer of het gereedschap is losgemaakt van de persluchttoevoer, verwijder eerst de   
 zeskantkopbout (A), verwijder vervolgens het wielscherm (B) door omhoog en weg van het   
 gereedschap te schuiven.

2. Verwijder de zeskantkopbout (C) naar links om het wiel los te maken van de spil.

3. Monteer het vervangende wiel op de draadwielriem + adapterassemblage op de spil en monteer de  
 kopbout (C) opnieuw en draai hem vast.

4. Zet het wielscherm (B) terug en zet het vast.
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A: Zeskantkopbout 3 mm
B: Wielscherm
C: Zeskantkopbout 5 mm
D: Stofafzuigkap
E: Handvat
F: Starthendel
G: Veiligheidsstop
H: Snelheidsregelklep
I: Luchtleidingaansluiting
J: Vacuümbronaansluiting
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BEDIENING:

Sluit het gereedschap aan op de luchtleiding. Sluit de vacuümafzuiger aan.

Duw om het gereedschap te starten de veiligheidsstop (G) naar voren zodat de starthendel (F) kan 
worden ingedrukt.

Houd het gereedschap vast bij het huis van het gereedschap en bij het handvat (E). Het handvat kan 
worden aangepast door het naar links iets los te draaien en vervolgens naar de gewenste positie te 
draaien. Zet het handvat weer vast om het te borgen.

De gewenste snelheid wordt geselecteerd en aangepast door de snelheidsregelklep (H) te draaien.

Het is niet gewenst excessieve neerwaartse druk te gebruiken op het gereedschap, daar dit de naalden 
op een kleinere dan optimale hoek zal plaatsen en ook kan leiden tot breuk van de naalden. Het 
gewicht van het gereedschap zal normaal voldoende kracht bieden voor goede resultaten.

De stofafzuigkap (D) is aanpasbaar voor het meest efficiënt opvangen van materiaal.

Zorg ervoor dat het te voorbereiden substraat of oppervlak veilig is.

Werk gelijkmatig over het substraatoppervlak over het gehele gebied, draai daarna voor de beste 
resultaten en indien mogelijk 180° om opnieuw te behandelen.

Pas bij gebruik van het Stripe-off verwijderingswiel op en pas alleen lichte druk toe om het oppervlak 
van het substraat te beschermen.
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EEN DRAADWIELRIEM MONTEREN OP DE 
ADAPTERASSEMBLAGE:

(Raadpleeg de diagrammen)

 Plaats de onderste richtnaaf (1) op de  
 onderste helft van de adapter (2).

 Zet de riembinnenkraag (3) in de   
 draadwielriem (4).

 Plaats de draadwielriem over de   
 onderste richtnaaf.

 Plaats de bovenste richtnaaf (5)   
 bovenop de onderste richtnaaf.

 Plaats de bovenhelft van de adapter  
 (6) op de bovenste richtnaaf en zorg  
 ervoor dat het goed zit in de onderhelft  
 van de adapter.

 De adapterassemblage is nu   
 compleet en kan op het gereedschap  
 worden gemonteerd.
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VEILIGHEID:

Oog- en gezichtsbescherming, zware werkhandschoenen en geschikte werkkleding moeten worden 
gebruikt, daar draadnaalden van tijd tot tijd kunnen afbreken en wegvliegen.

Draag nooit losse kleding of sieraden die bekneld kunnen raken tussen bewegende delen.

Een stofmasker van geschikte klasse of ademhalingsapparaat moet worden gebruikt bij alle stof 
producerende operaties, met name op glasvezelsubstraten.

Bij gebruik op stalen substraten zullen enige vonken worden geproduceerd, hoewel zeer klein in 
vergelijking met een hoekslijpapparaat bij voorbeeld. Houd echter wel rekening met dit brandgevaar.

Probeer niet een wiel of draadwieladapter te verwijderen voordat de tol is losgekoppeld van de 
persluchtvoeding.

ZORGPUNTEN:

De persluchtvoeding moet droog en vrij van water zijn. Een waterafscheidersysteem op luchtleiding 
of compressor moet worden gebruikt voor het opvangen van condensaat.

Smering: Voor het eerste gebruik van het gereedschap een paar druppels lichte machineolie 
aanbrengen op de aansluiting van de persluchtleiding.

Voeg bij gebruik, wanneer er geen in-lijn oliesmeervoorziening is geïnstalleerd, dagelijks een paar 
druppels lichte machineolie toe. Adequate smering zal helpen een lange levensduur voor het 
gereedschap zeker te stellen.

Wanneer het gereedschap niet in gebruik is, loskoppelen van de persluchtvoeding.


