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TOPRIZZZ er et patentanmeldt, dansk produceret
kvalitetsværktøj til slidsning af selvklæbende materialer,
eks. applikerede tekster og logo.
BRUGSANVISNING: Hold emnet i den ene hånd og TOPRIZZZ
i den anden. Før TOPRIZZZ ind over emnet der skal slidses.
Patent Pending

TIPS: Før arbejdet påbegyndes kan du finjustere og afprøve på noget makulatur.

TOPRIZZZ holdes nu ind mod emnet til det møder bunden af slidsefugen.
TIPS: slidsning kan også foretages langs en bordplade.
Emnet lægges så toppen (slidsestubben) rager en smule
ud over bordet og TOPRIZZZ trækkes således langs bordkanten. Det giver samtidig mulighed for at afrette emnet,
hvis overkanten ikke er skåret helt lige.

TOPRIZZZ trækkes herefter ned langs kanten af emnet,
gerne med et jævnt og hurtigt træk.
Processen kan udføres hvor end du befinder dig; på værkstedet, ved arbejdsbordet eller ude på montagestedet.
Det er fleksibelt, nemt og hurtigt og ved korrekt indstilling
får du en helt ens slidsning HVER GANG!
TIPS: du kan finjustere TOPRIZZZ så der kun skæres 9/10
gennem bagpapiret. Herved undgår du at strimlen falder
af under sammenrulning, transport og lign.

TIPS: opbevar evt. en ekstra TOPRIZZZ i værktøjskassen når du er ude
at montere tekster og logo.

Emnet er slidset - strimlen kan let trækkes af og du er klar
til at montere. Det anbefales først at slidse sine emner
efter applikering og evt. renskæring.
TIPS: det kan være en fordel med mellemrum at bruge en
smule siliconespray (slipmiddel) i slidsefugen - herved undgår du problemer med at applikationstapen eller limrester
fra denne “bider sig fast“ under slidsningen, især i starten
hvis applikationstapen ikke ligger helt tæt til bagpapiret.

TOPRIZZZ er naturligvis lige så anvendelig på andre selvklæbende materialer som fx selvklæbende folie og papirark.
TIPS: TOPRIZZZ løser også problemet med at adskille klæber fra bagpapir. En slidsning i bagpapiret virker her som
en »knækkelinie« (scoreline) der både gør det nemt for
kunden selv at montere større ark og trække bagpapiret af
klæbemærker og lign.
TOPRIZZZ bruger en standardkniv der fås i handlen med
»afbrækkelige« blade (Stanley - Olfa - NT Cutter, m.m. kun det inderste stykke med hullet i.)
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Justerskrue
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Skrue til fastspænding
af kniv
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Hærdet stålkniv
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Leder
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Afrunding
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Anlægskant
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Slidsefuge
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TOPRIZZZ er også ideel til knækkelinier i klæberens bagpapir

TOPRIZZZ VEJLEDNING:
Udskiftning af kniv:
Justerskruen (1) løsnes. Skruen (2) afmonteres, den gamle
kniv (3) fjernes og en ny kniv kan monteres. Hold den nye
kniv så hullet i denne passer med skruehullet i TOPRIZZZ,
isæt herefter igen skruen (2) med spændeskive og spænd
denne indtil der mangler ca. 1/4 omgang. Læg et stykke karton, plast eller lign. mellem knivspidsen og underlaget som
afstandsstykke (ca. 0,5 mm tykt), afhængigt af materialetykkelsen på dine emner. Skruen (2) kan nu fastspændes helt.
OBS! det er vigtigt at skruen (2) spændes så hårdt, at kniven
(3) ikke kan dreje sig under slidsning. Det kan desuden være
nødvendigt af holde igen på kniven, så denne ikke drejer med
under fastspænding.
OBS! Såfremt TOPRIZZZ ikke benyttes i længere tid, bør man
løsne justerskruen (1).
Justering af skære/slidsedybde:
Finjustering foregår med justerskruen (1). Drej forsigtigt med
uret for dybere slidsning og vice versa. Afprøv på noget
makulatur før det endelige arbejde påbegyndes.

Stubben aftages herefter uden besvær

Tekniske data:
Mål L X B X H............................... 95 X 40 x 30 mm
Vægt ca........................................................... 100g
Kniv........................................................hærdet stål
Stubhøjde................................................ca. 15 mm
Forhandler:

Klæberen er nu klar til montering...

