Raimondi

utstyr for storformat fliser

Å arbeide med storformat kan være utfordrende. De er tunge å bære,
store og uhåndterlige, og noen typer har spenninger som gjør at de lett slår
sprekker ved kutting.
For å lykkes uten å bruke altfor mange arbeidstimer trenger man riktig verktøy.
Raimondi har tatt dette på alvor og utviklet utstyr for å håndtere, flytte,
kappe og montere store, tunge fliser.
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Kappe og ferdiggjøre
Art. 149750 BM 180 bord 180 X 90 cm.
BM 180 er et ideelt arbeidsbord når man skal kutte store fliser.
Det gir et stødig underlag som reduserer risiko for at flisen knekker.
Samtidig er det lett å flytte og beina kan foldes sammen for
transport. Flere bord kan kobles sammen om man trenger større
arbeidsflate.
Det finnes også forlengere til å bygge på både i lengde og bredde.

Art. 149736 Raizor Kit styreskinne aluminium 320 cm.
Sett med skinne, risser og tang.
Settet består av 2 skinner på 160 cm som kan kobles sammen til
total lengde 320 cm.
Rissehjul og en tang for fliser i tykkelse 3-6 mm.
Leveres med en oppbevarings bag.
Skinnene er laget av sterke aluminiumprofiler, hver med 3 sugekopper. Skinnen festes godt til flisen med sugekoppene.
Dette sikrer at skinnen ligger stødig og man får et presist kapp.
Kutteren med rissehjul glir lett i sporene på skinnen takket være 3
slitesterke hjul.
Når man har laget riss i flisen, brukes tangen for å knekke.
For fliser tykkere enn 6 mm er det en egen tang, art. 149735.
Denne kan brukes på fliser i tykkelse 6-20 mm.
Det finnes også en forlenger på 115 cm til styreskinne.
Dermed kan man kappe opptil 447 cm lengde.
Forlengeren har påmontert 2 sugekopper og kan også brukes
alene.

Art. 149744 Power Raizor holder for vinkelsliper, 45/90/180°
med turbo 125 mm
Universal multi-vinkel kappeenhet for vinkelsliper.
For bruk sammen med Raizor skinner.
Brukes til å kappe flis med vinkel 45° ( jolly), 90°
( rett kant) eller 180° ( snitt )
Kan brukes på de aller fleste vinkelslipere. Kun for tørrkapp.
Holderen har feste for å koble til støvsugerslange.
Kuttedybde 20 mm ved 90°, 16 mm ved 45 eller 180 grader.
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Håndtere, flytte og montere
Art.149740 Easy Move MK3 Adv. dobbel med
8 vakuum sugekopper og tverrstang.
Justerbar holder for å bære store fliser. Forenkler håndteringen
av flisene, og har justeringsmuligheter som gir stor allsidighet i
bruk.
Enkelte store fliser kan knekke av sin egen vekt.
Ved å bruke Easy Move får man fordelt festene på hele overflaten slik at flisen trygt kan flyttes.
Med vakuum sugekopper som gir godt feste på ujevn overflate.
Sugekoppene er laget i grå gummi som ikke gir merker på flisen.

Art.149747 Easy Move MK4 Adv. med 8 doble sugekopper
og tverrstang (3 kolli)
Dette er en litt rimeligere variant, med vanlige sugekopper.

Art. 152816 Sugekopp vakuum 150 mm med måler.
Koppen opereres med en hånd, og ved å trykke inn pumpeknappen
noen ganger til markeringsstreken er nådd, får manelin godt hold også på ruglete
overflater.
Dette i motsetning til tradisjonelle sugekopper, som ofte ikke klarer å få feste.
Den har en egen knapp for å slippe ut igjen trykket.
Laget av svært robuste materialer, og leveres i en praktisk koffert.
Med måler som viser når det er nødvendig å pumpe opp igjen mer vakuum.
Dette gir en ekstra sikkerhet.

Art. 152813 Sugekopp vakuum 150 mm
Samme sugekopp, men uten måler.
Den har en indikatorstrek som viser om vakuumet reduseres.

Art. 152815 sugekopp stål vakuum 200 mm
Sugekopp for tunge fliser og ujevne overflater.
Etthåndsgrep for å pumpe opp vakuum.
Press inn ca 4 ganger til rød strek er skjult for å feste sugekoppen til underlaget.
Løsnes igjen ved å trykke inn utløserknappen i messing for å
slippe ut lufttrykket.
Løftekapasitet ca 60 kg.
Solid metallutførelse, leveres i plastkoffert.

Art.149745 Cam Adv. tralle for store fliser.
Svært praktisk tralle for å transportere og håndtere store fliser.
Tåler en vekt på opptil 250 kg.
Den ene siden kan brukes til å lagre flere fliser, mens man bruker den andre
siden ved påføring av lim.
Brukes sammen med Easy Move og har oppheng tilpasset dette.
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Annet verktøy
Art. 149755 Volpino vibrator
Designet for å vibrere overflaten på storformat fliser så man får bort luftlommer
og sikrer full limdekning.
Kompakt design og lett vekt, kun 6 kg. Enkel å bruke med 3 ergonomiske
håndtak.
Vibrasjonsnivå kan justeres.
Med konstant og jevn vibrasjon er det ikke fare for å skade flisen.

Art. 149756 Håndbrett for storformat flis
Det er svært viktig med full limdekning og at det ikke oppstår luftlommer bak
flisen. Det kan oppstå vakuum i disse luftlommene som kan forårsake at flisen
sprekker.
Dette brettet brukes for å banke ut luft.
Man begynner midt på flisen og jobber ut til hver side.

Art. 149757 Closer sett for trippelsugekopper
Det er vanskelig å justere en flis etter at den er kommet på veggen.
For å løse dette problemet er Closer utviklet.
Denne festes på to trippel sugekopper.
Ved å feste en sugekopp på hver side av fugen,
kan man ved hjelp av skruen finjustere avstanden mellom flisene.

Annet tilbehør:
Art. 152930 Støttehåndtak Fido Raimondi
En nyttig sak for støtte ved legging av gulvflis.

Art. 100910 RLS Planeringssytem

Art. 120131 Padholder med borrelås Ø100 for vinkelsliper, Stro

- velkjent, velprøvd og uunnværlig ved
legging av store fliser.

Med tilhørende pad i ulike grovheter.
For å ferdiggjøre og pinpusse kanter etter kapping.
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