
881.541.11 - 981.541.11
SOLID SURFACE reparatie set gatenfrees en stopselfrees
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gefeliciteerd met uw 
nieuwe aankoop !!
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Deze handleiding helpt u tijdens het gebruik van 
de nieuwe set. Deze handleiding is niet bedoeld om u 
de verwerking van dit material aan te leren. Dit is de basis 
informatie voor het gebruik van ons product. Aangenomen 
dat u een professionele verwerker bent  en u vertrouwd bent 
met het basismateriaal. Enige vaardigheden en technieken 
zijn nodig om dit product veilig te gebruiken. 
Als u niet weet hoe je het materiaal dient te verwerken

Er bestaan heel wat boeken over hoe je dit 

neem dan contact op de leverancier van het basis 
materiaal.

materiaal dient te verwerken.

Lees en begrijp de gehele inhoud van deze 
handleiding vóór montage of bediening van 
deze tools! Inspecteer de inhoud voor 

Meld problemen aan uw distributeur. 
transportschade en tekorten. 

Algemene voorwaarden
CMT behoudt zich het recht voor producten 

om deze wijzigingen te maken. 

te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving en zonder verplichting 

CMT is niet aansprakelijk voor schade aan goederen,

eigendommen of personen als gevolg van onjuiste

installatie of verkeerd gebruik van het materiaal.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN 
Door het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen, geen gebruik te maken van 
gehoorbeschermers, zou dit kunnen leiden tot ernstige lichamelijke letsels met de dood tot gevolg. 

Alle belangrijke veiligheidsinstructies, handleiding die bij uw machine meegeleverd worden dien je zorgvuldig te lezen. 
Als u niet beschikt over een handleiding van het te verwerken materiaal, neem dan contact op met de fabrikant alvorens
je met de CMT frezen gaat werken. 
Draag altijd oogbescherming in overeenstemming met de huidige ANSI Z87.1 standaard bij het gebruik van elk elektrisch gereedschap.
Gebruik altijd de juiste aandacht en andere veiligheidsvoorzieningen bij het gebruik van elke machine. 
Controleer zorgvuldig je frezen of zaagbladen voor elk gebruik. Niet gebruiken als er schade of een defect wordt vermoed. 
Vermijd bij het zagen of frezen het dragen van losse kleding of sieraden.
Haal de stekker van de machine uit het stopcontact bij elke montage of aanpassing van het zaagblad of bovenfrees. 
Voor de beste resultaten moeten altijd frezen en zaagbladen professioneel geslepen worden.

SPECIFIEKE frees VEILIGHEID
Forceer nooit de bovenfrees of overbelast je bovenfreesmachine niet. 
Zorg ervoor dat ten minste 3/4 van de schacht lengte in de spantang van de bovenfreesmachine wordt geplaatst. 
Zorg er altijd voor dat de geleider op je bovenfreesmachine stevig vastgeklemd wordt voor elk gebruik.
Bij het frezen met grote profielen dien je deze bewerking in meerdere passages te maken.
Gebruik een lagere aangepaste snelheid voor frezen met een grote diameter. 

Hoe te gebruiken
Veiligheidstips

Neem geen hogere snelheid dan 10.000 RPM als je met deze frezen werkt. Werk langzaam en met een constante snelheid.
Om ongevallen te voorkomen en nauwkeurige reparatie te verkrijgen, kan je best je voet van de bovenfreesmachine vast klemmen,
bijvoorbeeld enkele blokjes hout zodat uw machine niet beweegt.
Bij het maken van het gat in de solid surface, wees er zeker van dat het te vervangen deel weg gehaald wordt.

 Gebruik de frees "A" om een gat te frezen. 

volg de veiligheidstips zoals hierboven vermeld.
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 Hou rekening met de bovengenoemde veiligheidstips en gebruiken. Frees "B" om de prop of plug te maken. Deze gaat

prop of plug kunnen weg vliegen. Deze prop of plug zou beschadigd kunnen worden of lichamelijke letsels veroorzaken. 

 Na het maken van de prop of plug (afbeelding 7-8) haal je deze handmatig uit de plaat door deze uit te breken 

juist passen in het eerder gemaakte gat. Voor uw veiligheid frees niet door het materiaal anders zou de gemaakte

De grootste diameter van de prop of plug dient groter te zijn dan de grootste diameter van het gefreesde gat.

Stel je bovenfreesmachine zodanig in dat de frees (B) 1 à 2 mm van de bodem van je materiaal blijft (afbeelding 9). 

(afbeelding 10). De prop of plug zal 1 à 2mm uitsteken t.o.v. de te repareren oppervlakte (afbeelding 11). 

Breng wat lijm aan op de rand van de prop of plug en plaats deze in het eerder gemaakte gat, span deze vast
met een spanschroef, zodat deze perfect vast komt. (afbeelding 12-13-14).

Als de lijm droog is, gebruik dan een 

extra's om een vlak oppervlak te 

oppervlak (afbeelding 16).

schuurmachine en verwijder alle

maken. (afbeelding 15). 
Tenslotte poets je de gehele


