
92407

www.power-tec.co.uk

Deukentrekkerset

Gedistribueerd door The Tool Connection Ltd.

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000  F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk  www.toolconnection.co.uk

Garantie

Dit product bevat verbruiksartikelen die NIETgedekt worden door de garantie 
van Tool Connection. Neem voor reserveonderdelen rechtstreeks contact op 
met onze serviceafdeling via: +44 (0) 1926 818186.

www.power-tec.co.uk



2 7

www.power-tec.co.uk www.power-tec.co.uk

92407

Deukentrekkerset

Lijmtrekken is een ideaal reparatieproces als er maar weinig ruimte is achter de 
deuk die gerepareerd moet worden. Verder raakt de lak bij voorzichtig gebruik 
niet beschadigd. 

De 92407 deukentrekkerset is ideaal voor het repareren van kleine deuken.  
De set wordt geleverd met 10 verschillende lijmkussens, waaronder ronde en 
gespleten ovale lijmkussens voor een groot aantal verschillende deukvormen en 
-afmetingen.

De lijmkussens zijn ontworpen voor grip op de lijm en om op verschillende 
manieren te trekken. 
 Een gespleten kussen trekt de deuk eerst krachtig aan.  
Vervolgens vervormt het kussen terwijl het metaal naar buiten beweegt en het 
kussen meer in het midden trekt. (Zie diagram)

Aanbevolen producten:
Gluematic-lijmpistool (onderdeelnr. 91237)
Lijmsticks – verpakking van 15 stuks (onderdeelnr. 92342)
Vlekkenoplosser voor hete gesmolten lijm (onderdeelnr. 92341)

Instructies
1.  Reinig het gebied rond de te repareren deuk 

met een ontvetter/lijmoplosserspray.  
Hierdoor hecht de hete lijm op het paneel.

2.  Kies een lijmkussen met de juiste omvang en 
grootte.

3.  Breng de hete lijm aan op het kussen en 
plaats deze in het midden van de deuk.

4.  Controleer voordat u verdergaat, of de lijm is 
afgekoeld en hecht.

5.  Plaats de trekker over het lijmkussen en trek 
de handgreep van de trekker over de kop 
van het kussen. 

6.  Draai de rode knop rechtsom om de deuk er 
geleidelijk uit te trekken.

7.  Terwijl het metaal wordt rechtgetrokken en 
de oorspronkelijke vorm aanneemt, zorgt de 
spanning ervoor dat de lijmafdichting tussen 
het kussen en het paneel wordt verbroken.

8.  Vervolgens wordt de lijmoplosser opnieuw 
aangebracht om de lijm zacht te maken 
zodat het eenvoudig met een zachte 
kunststof schraper kan worden verwijderd.  
Verwijder achtergebleven lijmrestanten met 
de lijmoplosser.

9.  Voor diepere deuken moet u het lijmkussen 
twee of drie keer gebruiken.


