Lite sliptips för skridskoslipen
GNIDDE
Läs först igenom bruksanvisningen
Torka av fukt, före slipning-bryning, fukt och
slipdamm bildar en sörja som snabbt sätter
igen slipbandet.
Med GNIDDE följer 0,5 m slipband 150 korn samt ett par ark 120 korn.
Första gången du slipar med GNIDDE börjar du med 120 korn tills du känner att det
bildats egg på båda sidorna av skridskon.
Gå därefter över till 150 korn, som ger en finare åkyta.
Vill du ha en riktigt fin åkyta, spegelblank, kan du använda slipark P360-400 och
efterpolera med.
På grund av att detta slippapper är så tunt får du lägga två lager eller ett par lager
vanligt papper under för att bygga upp tjockleken.
Tag ofta ut slipbandet (efter fram och tillbaka 8-10 ggr) och ”sprätt” bort slipdammet,
mycket slipdamm försämrar skärpan, både på bandet och skridskorna.
Då du börjar bli nöjd med resultatet, tag ut bandet, sprätt bort dammet och slipa max
4 gånger fram och tillbaka.
För att utnyttja hela bandets slipyta, riv isär bandet på längden, då det ej går att flytta
mer i sidled.
För att kunna följa slipprocessen, är en lupp, med 8-10 gångers förstoring ett bra
hjälpmedel.
Första gången du använder GNIDDE kan du få hålla på en liten stund, beroende på
vilken kondition skridskorna är i då du börjar.
Men ge inte upp, resultatet kommer, därefter slipar du lite varje gång du varit ute och
åkt och du åker ständigt på nyslipade skridskor.
Blanda inte GNIDDE –slipning med andra slipmetoder som t.ex. stenbryne eller
diamantbryne.
(Slipar man med stenbryne och ställer skridskorna i V-form blir skridskorna
snedslipade i fram och bakändan). Detta måste då slipas rakt igen med GNIDDE.
GNIDDE ger en mycket grund skålslipning på 0,02-0,04 mm. (Som jämförelse kan
nämnas att ett hårstrå är 0,05-0,07 mm tjockt) och varje gång du använder en annan
slipmetod, så tar du bort den grunda skålen och måste slipa upp den på nytt
med GNIDDE.
Onödigt arbete.
Lycka till.
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