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INDLEDNING

Kære læser!

Resultatet af en malingspåføring kan kun blive så godt, som underlaget er forberedt. 

Derfor begynder det gode malerhåndværk med slibningen.

Hvordan det fungerer bedst? – For eksempel med vores effektive akku slibemaskiner,  

som er helt nyudviklede til dig. En anden nyhed er Multi-Jetstream 2-systemet, der 

sammen med GRANAT slibepapiret udvirker små mirakler. Denne kombination har 

vi testet hos en malingproducent, der drives af den samme motivation som vi selv: 

nemlig at understøtte dig som maler optimalt under arbejdet.

Gerhard Grebing, leder af vores forsøgsafdeling, forklarer i interviewet, hvorfor vores 

slibemaskiner skal klare de hårdeste belastningstest, før de kommer på markedet. 

At også malerfaget går til grænsen af, hvad der er muligt, viser to usædvanlige 

projekter i London og Frankrig samt et prisvindende malerfirma fra den hollandske 

by Deventer. 

Vi ønsker dig god fornøjelse med den anden udgave af vores malermagasin!

Med venlig hilsen
Festool Danmark
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EKSPERTERNE ER OVERBEVIST

Det spiller ingen rolle, om det gælder 
malerarbejde med mat eller skin-
nende, vandbaseret eller opløsnings- 
middelholdig lak – det afgørende er, 
hvordan der ser ud nedenunder. En 
optimal overfladeforberedelse er et 
og alt. Det er eksperterne fra Caparol 
og Festool overbevist om.

Tekst Fotografi
Ralf Christofori Rafael Krötz

FESTOOL MAGASIN 
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Ober-Ramstadt
TysklandEksperterne er overbevist
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H er overlades intet til tilfældet. Alt sker under helt reelle 
betingelser. Det „gule hus“ er en slags permanent 
byggeplads, hvor anvendelsesteknikerne fra Caparol 

afprøver lak og vægmaling, nyeste materialer og teknikker. På 
dørskiltet står navnet Peter Hellwig. Han bor ganske vist ikke 
i det „gule hus“, men går ind og ud næsten dagligt. Hellwig er 
maler. Ham er der ingen, der kan narre. Og han ved lige præcis, 
hvad det kommer an på i malerhåndværket: den rigtige maling 
og det optimale værktøj. „Tidligere“, mindes han, „skulle man 
som maler klare forberedelsen af overfladerne og påføringen 
af malingen som rent håndarbejde“. I dag understøttes vores 
håndværk af storartede maskiner.“

Et splinternyt Festool produkt i anvendelsestest
I mange år har eksperterne fra Caparol og Festool opretholdt 
en tæt kontakt. I anvendelsesteknikken udveksler man viden 
om de nyeste produkter og værktøjer; om hvordan man kan 
understøtte malerfaget, og hvad der står sin prøve i praksis. 
Denne gang har Dino Frey, kursusleder og træner hos Festool, 
medbragt et helt nyt produkt – MULTI-JETSTREAM 2-bagskiven: 
perfekt egnet til støvfri slibning af træ- og lakoverflader.

„Mellem ind- og udsugningskanalerne opstår der en luftstrøm 
som ved rumventilation“, forklarer Dino Frey. „Det betyder, at 
der ved slibning ikke dannes støvophobninger på slibepapiret, 
som kan vanskeliggøre materialefjernelsen og forringe resul-
tatet.“ Den slags løfter lader Peter Hellwig sig kun overbevise 
af i praksis. Han bestykker excentersliberen ETS EC 150 med 
MULTI-JETSTREAM 2-bagskiven og et GRANAT slibepapir. Med 
let hånd fører han excentersliberen hen over dørfladen, der 
skal bearbejdes. Hans kritiske blik viger i stigende grad for et 
anerkendende smil. 

Sådanne anvendelsestest med værktøj er almindelig praksis 
hos Caparol – også med maskiner og slibesystemer, der slet 
ikke er kommet på markedet endnu. Alfred Lohmann leder det 
anvendelsestekniske center. Som uddannet maler- og lakerer-
mester ved han: „I malerhåndværket kommer det an på over-
fladeforberedelsen. Så er det lige meget, om vores maling og 
lak skal skabe en funktionel eller æstetisk virkning.“ For  
i sidste ende, siger Lohmann, gælder det ikke kun det smukke 
udseende, men en hel række egenskaber, som en lak skal 
opfylde under reelle betingelser.

Nye recepturer opstår i laklaboratoriet
Kravene til lakker har ændret sig meget i de seneste år. Mulig-
hederne videreudvikles kontinuerligt. Dette sker for det første 
i Caparols laklaboratorium, der ligger skråt over for det „gule 
hus“. Her udarbejdes recepturer for vandbaserede og opløs-
ningsmiddelholdige lakker, for eksempel når nye lovbestem-
melser og fastsatte værdier skal overholdes. Da EU’s VOC- 
direktiv blev indført i 2007 og skærpet yderligere i et andet trin 
i 2010, var Caparol en af de første virksomheder, der omstillede 
sig. Alle Caparol lakker er i dag VOC-konforme, men der kom-
mer hele tiden nye krav om sundheds- og miljøbeskyttelse. 
Anvendte råstoffer omklassificeres eller udgår. I stedet for 
klassiske alkydharpikser bruges i stigende grad reproducer-
bare råstoffer. 

„I malerhåndværket  
kommer det an på 
overfladeforberedelsen. 
Så er det lige meget,  
om vores maling og lak 
skal skabe en funktionel 
eller æstetisk virkning.“
Alfred Lohmann, Caparol

Eksperterne er overbevist
Focus
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↑ Alfred Lohmann fra Caparol  
(til højre) og Dino Frey fra Festool 
kontrollerer med sagkundskab 
resultatet. 

← Peter Hellwig afprøver det  
nye MULTI-JETSTREAM 2-system  
 i Caparols anvendelsesteknik.

Eksperterne er overbevist
Focus
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SLÅ TONEN AN

Caparol Farb- 
DesignStudio 
skaber trends  
og giver håndvær-
kere og kunder 
konkrete design-
hjælpemidler.

1 970’erne var kulørte: Flowerpower og skrigende tapet-
mønstre slog tonen an. På den tid, i 1974, etablerede 
Caparol studiet „Farve på byggeriet“. Dengang tegnede 

Margit Vollmert stadig derhjemme med farveblyanter. I dag 
leder hun Caparol FarbDesignStudio med mere end 25 med-
arbejdere. 

Farver, materialer og kollektioner
De tider, hvor en enkelt farvenuance stod for en bestemt livs-
følelse, er forbi, siger Margit Vollmert alt andet end vemodigt. 
„Dertil er de nutidige levesteder ganske enkelt for komplekse. 
Men det gør bare vores arbejde endnu mere mangfoldigt og 
spændende.“ En af kerneopgaverne for FarbDesignStudio 
består i at udarbejde kollektioner ud fra millioner af farvenu-
ancer, som Caparol kan afdække. Her følger og sætter man 
trends, og man indsamler, sorterer og kombinerer farver og 
materialer efter deres optik og haptik.

Dette fungerer i stor stil, når Caparol FarbDesignStudio f.eks. 
udforsker farverne i byer og hele regioner. Og det sker i utallige 
kundeprojekter, når designspecialisterne fra Ober-Ramstadt 
udvikler specifikke farvekoncepter til arkitekter, håndværks-
firmaer eller bygherrer – for godt 1.500 objekter årligt.

Kvalitetsbevidst håndværk ligger i tidens trend
På Margit Vollmerts skrivebord i den nyindrettede hovedbyg-
ning ligger der farvefag og prøvekort i de farvenuancer, der slår 
tonen an i disse år. Saphir 95 er den kongeblå dronning blandt 
trendfarverne i 2017. Den kan kombineres i forskellige farve-
verdener med jordede eller pastelfarvede nuancer. „Vores kol-
lektioner skaber kulør, men det drejer sig også i stigende grad 
om struktur og haptik“, forklarer Margit Vollmert, „denne trend 
varetager vi stadig oftere som modpol til vores arbejds- og 
livsverden, der i stigende grad kendetegnes af todimensionelle, 
glatte brugerflader.“

Og en anden trend er for længst ikke længere en modtrend: 
Trenden mod individuelle, håndværksmæssigt fremstillede 
produkter, der adskiller sig fra massevarerne. „Håndværkets 
værdier er genopdaget, og håndværkernes designkompetence 
efterspørges i stadig stigende grad. Her kan malere integrere 
deres egen håndskrift og i enhver henseende sætte deres præg. 
Det støtter vi dem gerne i.“

Margit Vollmert har arbejdet hos Caparol side 1995. Hun har  
været med til at opbygge de nuværende arbejdsområder for  
FarbDesignStudio. Hun arbejder i udviklende og rådgivende  
funktioner i og uden for virksomheden. Ud over konkrete projekter 
driver hun trendforskningen fremad med samarbejdende højere 
læreanstalter.
> www.caparol.de/gestaltung

← Margit Vollmert kombinerer  
i Caparol FarbDesignStudio trendfarven 
Saphir 95 med forskellige materiale- og 
farveverdener.

Eksperterne er overbevist
Focus
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I laklaboratoriet udvikles imidlertid også lakker, der tørrer 
hurtigt selv ved lave temperaturer; eller lakker, som man ikke 
skal lade tørre om natten, men som man kan viderebearbejde 
allerede efter tre timer. De pågældende recepturer skal først 
fungere i det små, men senere også i store partier. „Hver lak, 
der sendes ud, kontrolleres af os. Det ser man ikke hos alle 
malingproducenter. Således sikrer vi den ensartede kvalitet, 
som maleren absolut skal kunne stole på“, understreger André 
Daniel, teamleder på området Forskning & Udvikling hos Caparol.

Erfaringsværdier fra praksis til praksis
Når det gælder nye krav og standarder inden for malingindu-
strien, er Franz Xaver Neuers ekspertise efterspurgt langt ud 
over virksomhedens grænser. Han er så at sige undervejs som 
dobbeltagent: med et øre hos håndværksorganisationer og lav 
og med det andet hos de lovbundne instanser. Det vil sige, at 
han ved, hvad der er godt for den ene side, og hvad der er 
hensigtsmæssigt ud fra den anden sides synspunkt – og ikke 
kun under laboratoriebetingelser, men også i den konkrete 
anvendelse.

For lederen af det samlede område Teknik Maling – Lak – Byg-
ningsbeskyttelse spiller anvendelsesteknikken en helt afgø-
rende rolle: „Hvert af vores produkter har bestemte egenska-
ber, der via tekniske data kan registreres objektivt. Men 
i anvendelsen og forarbejdningen er der også rigtig mange 
subjektive erfaringsværdier fra praksis, som vi bedømmer fra 
håndværkerens synspunkt.“ Hvordan reagerer en maling  
på forskellige grunde? Hvordan skal en grund ideelt set forbe-
redes? Og hvilke værktøjer og maskiner bidrager til, at lakker 
får den optimale virkning?

„Hver lak, der sendes 
ud, kontrolleres af os. 
Det ser man ikke hos 
alle malingproducenter. 
Således sikrer vi den 
ensartede kvalitet, som 
maleren absolut skal 
kunne stole på.“
André Daniel, Caparol

↗ Nuance i nuance:  
Fra laboratorium til påfyldning skal 
lak og farvenuance være korrekt.

↓ Lakingeniør Beatrix Herrmann 
kontrollerer omhyggeligt lakkens 
viskositet.

Eksperterne er overbevist
Focus
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Bedste resultater takket være overbevisende løsninger
At finde de rigtige svar på disse spørgsmål, det gælder det om 
for Caparol og Festool. Hertil har de to partnere i det anven-
delsestekniske center blandt andet udviklet en special afprøv-
ningskabine, hvor overfladekvaliteten kan bedømmes ved hjælp 
af en kontrollampe. Deres fælles mål: At forbedre kvaliteten af 
malinger, overflader og bearbejdningen af dem. Hertil bidrager 
også det nye MULTI-JETSTREAM 2-slibesystem fra Festool.  
I kombination med det højeffektive slibepapir GRANAT bevirker 
slibesystemet en kraftig materialefjernelse og forkorter bear-
bejdningstiden tydeligt. Den optimerede strømning på bagski-
ven i kombination med CLEANTEC-støvsugeren muliggør fuld-
stændig støvfrit arbejde og et perfekt resultat. 

Det kan de to udlærte malere Peter Hellwig og Dino Frey kun 
bekræfte, efter at nogle døre er slebet og lakeret i det „gule 
hus“. „Om maleren af kunden opfattes som en god håndværker, 
afhænger i meget høj grad af de produkter, som han benytter. 
Og det gælder sluttelig for malingen ligesom for teknikken“, 
siger Dino Frey. „Derfor er det afgørende for maleren at vælge 
et produkt, som kan overbevise ham og i sidste ende især også 
hans kunde.“

Caparol er førende i Tyskland på området bygningsmaling. Mærket 
med den kulørte elefant står for førsteklasses maling, lak, lasur  
og puds, men også for varmeisoleringssystemer, akustiksystemer, 
bygningsbeskyttelsesprodukter og gulvbelægninger. Caparols stam-
sæde er Deutsche Amphibolin-Werke SE (DAW), der er grundlagt  
i 1895 og har hjemsted i Ober-Ramstadt, Tyskland.
> www.caparol.de

„Om maleren af kunden 
opfattes som en god 
håndværker, afhænger 
i meget høj grad af 
de produkter, som han 
benytter. Og det gælder 
for malingen som for 
teknikken.“
Dino Frey, Festool

↗ Kronende afslutning:  
Peter Hellwig giver døren en  
perfekt lakering.

→ Efter udført arbejde: Festool 
excentersliberen ETS EC 150 med 
MULTI-JETSTREAM-bagskive.

3D SAPHIR 95
Saphir 95 er en af Caparol trendfarverne i 2017.  
Farvenuancen kan takke den kendte smykkesten 
for sit navn. Den intensive, men ikke for mørke blå 
farve, kan kombineres i forskellige farveverdener  
med jordede eller pastelfarvede nuancer.

Eksperterne er overbevist
Focus
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TRE MUSKETERER

En for alle – alle for en. De nye akku 
slibemaskiner RTSC, DTSC og ETSC 
gør som de tre musketerer: De satser 
på styrke og snilde. Deres styrker 
udspiller de især i vanskelige situati-
oner, hvor andre slibere har det svært.

A kku værktøj er populært. Og med god grund. Man skal 
ikke lede efter stikkontakter og håndtere kabeltromler. 
I stedet er devisen: Oplade batteri, sætte stikket i kon-

takten og gå i gang. Ved de aktuelle akku skruemaskiner eller 
slagboremaskiner er det i dag mere reglen end undtagelsen. 
Slibere med akku funktion skulle hidtil leve med visse begræns-
ninger: Enten var de uhandy og tunge, eller de havde for lav 
ydelse. Hidtil.

Innovative akku slibemaskiner til mobil anvendelse
Festool bringer nemlig tre helt nye akku slibemaskiner på 
markedet, der tager luften ud af de beskrevne indvendinger: 
De er lette og handy – og de har den ydelse, som professionelle 
forventer. De innovative akku slibemaskiner fås som rystepud-
ser (RTSC 400), deltasliber (DTSC 400) og excentersliber  
(ETSC 125). De er udviklet specielt til mobil anvendelse i alle 

rumsituationer: med en effektiv og sparsommelig kulfri motor 
og et ergonomisk hus – ja, selv batteriet til maskinerne er helt 
nyudviklet.

Produktchef Patrick Hitzer er overbevist om resultatet. Selv-
følgelig, men jeg havde jo heller ikke forventet andet. Men så 
let gør han det heller ikke for sig selv: „For os drejer det sig 
især om vores kunders høje forventninger. De skal være over-
beviste om vores nye akku slibemaskiner.“ De håndværksfir-
maer, der var med til at udvikle de nye slibere, er overbeviste. 
Og det er et godt tegn allerede før lanceringen på markedet.

Batteri og EC-TEC motor – ydelse som fra stikkontakten
Godt tre års udviklingstid har Festool lagt i de nye akku slibe-
maskiner. I den forbindelse blev det berømte hjul ikke opfundet 
igen, men en del blev gennemtænkt på ny og gjort klar til 

Tekst Fotografi
Anja Soeder Thomas Baumann

Wendlingen
TysklandTre musketerer

Tools
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↑ De nye akku slibemaskiner  
fås som rystepudser (RTSC 400), 
deltasliber (DTSC 400) og 
excentersliber (ETSC 125).

Tre musketerer
Tools
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Sammen med EC-TEC 
motoren sørger det 
kraftige 18 V batteri 
for samme ydelse 
som fra en stikkontakt.

↑ Enkel genopladning:  
De nye akku slibemaskiner med 
udskifteligt batteri og støvpose  
kan benyttes i kontinuerlig drift. 

↓ Plug-it netadapteren muliggør 
også stationært arbejde med en 
Festool støvsuger.

Tre musketerer
Tools
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lancering på markedet. „Rent teknisk har vi naturligvis orien-
teret os efter den yngste generation af vores ledningsdrevne 
kompaktslibere“, forklarer Hitzer, „men en sliber med batteri, 
der skal opfylde kravene til en professionel maskine, kræver 
helt egne innovative løsninger.“ For eksempel det kraftige 18 V 
batteri med 3,1 Ah kapacitet. Sammen med den kulfrie EC-TEC 
motor sørger det for samme ydelse som fra en stikkontakt. Og  
det kontinuerligt – med to batterier tilmed i kontinuerlig drift.

Det nye batteri BP 18 Li 3,1 ERGO er nøglen til en yderst kom-
pakt konstruktion. „Når man ser på de gængse akku værktøjer, 
så er de store batterier jo først og fremmest udviklet til sikker 
drift af akku bore-/skruemaskiner. Vores batteri er mindre og 
integreret i grebet“, fortæller Patrick Hitzer. Derved opnås en 
afbalanceret vægtfordeling og perfekt ergonomi. Faktisk vejer 
akku slibemaskinerne kun 1 kg, med batteri og støvpose 1,5 kg. 
Dermed bliver arbejde over hovedhøjde, lodret eller på svært 
tilgængelige steder væsentligt lettere. Egen udsugning i kom-
bination med Longlife-støvposer muliggør desuden en fleksibel 
håndtering af maskinen. 

Kontinuerlig drift – takket være længere drifts- end oplad-
ningstid 
Og akku slibemaskinerne RTSC, DTSC og ETSC medbringer 
endnu en afgørende fordel: Batteriernes opladningstid er kor-
tere end deres driftstid. Det betyder: Når et batteri er tomt, er 
det næste allerede fuldt opladet. Således kan en sliber med to 
batterier være i drift uden irriterende ventetider og uden afbry-
delser. Og hvis rystepudseren, delta- eller excentersliberen  
i mellemtiden også skal bruges stationært i kontinuerlig elek-
trisk drift, kan batteriet udskiftes med en plug-it netadapter, 
og støvposen erstattes med en Festool støvsuger – naturligvis 
med Autostart-funktion.

I udviklingen af de nye akku slibemaskiner har vi altså – ud 
over den eksisterende kompaktsliberklasses gennemprøvede 
teknik – integreret mange innovationer med stor virkning. 
Deres stærke sider udspiller de tre musketerer altså der, hvor 
en el-tilslutning ikke er til rådighed, eller hvor den kun kan 
etableres med stort besvær: f.eks. udendørs eller på et stillads, 
hvor man gerne er fri for irriterende og tidskrævende „kabel-
trækning“, men også hvis man lige skal forfine en slibning i en 
fart. Det er de nye akku slibemaskiner skabt til. De muliggør 
hurtigt og mindre trættende arbejde med perfekte resultater. 
Fra grovslibning til finslibning. Altid. Hvor som helst. Selv under 
vanskelige forhold. Og det er alt sammen argumenter, der også 
overbeviser de mest krævende professionelle.

→ Let, handy og nem at betjene: 
Med akku slibemaskinerne er 
enhåndsslibning muligt selv i de 
vanskeligste stillinger.

De nye akku slibemaskiner 
er lette og handy – og 
de har den ydelse, som 
professionelle forventer.

MOBIL SLIBNING UDEN LEDNING

De nye Festool akku slibemaskiner muliggør ledningsfrit arbejde 
uden at gå på kompromis. De er lette og handy, men alligevel  
effektive og robuste. De er perfekt egnede til enhåndsslibning af 
små og smalle flader – også over hovedhøjde. 

RTSC 400 DTSC 400 ETSC 125

• Spænding: 18 V

• Omdrejningstal: 6.000-10.000 o/min  

• Slibebevægelse: 2 mm

• Vægt: 1,0 kg uden batteri / 1,4 kg med batteri /  
1,5 kg med batteri og Longlife-støvpose 

• Med plug-it netadapter (ledningslængde 4 m)  
til kontinuerlig elektrisk drift

Anvendelsesområder:

• Til ledningsfri og mobil slibning

• Ideel til lodrette overflader eller arbejde over hovedhøjde

• Afslibning af maling og lak på vinduesrammer, dørkarme  
og taggesims

• Stationært arbejde med en Festool støvsuger i forbindelse  
med plug-it netadapter

> Produktoversigt på side 50
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VOC-LAK
Inden for EU er VOC-konforme lakker påbudt ved lov, og de har derudover også 
vundet indpas på markedet. Her finder du alt, som er værd at vide – samt nogle 
nyttige tip.

FREMSTILLING

Vandbaserede lakker erstatter en stor 
del af de organiske opløsningsmidler 
med vand. Derved afgives færre opløs-
ningsmidler til det omgivende miljø og  
i medarbejderens arbejdsområde. Bin-
demiddeldråberne med en størrelse på 
0,1 μm er omgivet af emulgatorer, for  
at disse opløses i vandet som dispersion. 
De frastøder hinanden og holder sig  
dermed frit svævende. Derfor dannes  
der intet bundfald ved vandbaseret lak.

JURIDISKE BESTEMMELSER

EU’s VOC-direktiv trådte i kraft i 2007  
og blev pr. 1. januar 2010 skærpet yderli-
gere i et 2. trin. Formålet med direktivet 
er at inddæmme brugen af flygtige orga-
niske opløsningsmidler (VOC = Volatile 
Organic Compounds). Disse stoffer kan 
skade menneskers sundhed direkte, når 
de f.eks. forarbejdes ved lakering eller 
slibning.

EGENSKABER

Ingen lugtgener 
De overflader, der er behandlet med 
vandlak, har nærmest ingen egenlugt. 
Det er godt for malerne og endnu bedre 
for kunderne. Især i boligområder og  
følsomme indendørs rum som f.eks.  
skoler, sygehuse eller børnehaver kan 
lugtgener undgås.

Høj elasticitet 
På grund af de vandbaserede lakkers 
elasticitet opstår der ingen sprødheds-
revner, som kan forekomme ved 
punktuel belastning af polyurethan- 
lakerede overflader. Via disse sprødheds-
revner kan fugt trænge ind og medføre 
gråfarvning af området. 

Særlig overfladehårdhed 
Trækker man en fingernegl hen over  
en normal PU-lakeret overflade, vil der 
opstå en glansstribe. Ved vandbaserede 
lakoverflader er denne glansstribe ikke 
synlig.

FORARBEJDNING & 
OPBEVARING

Rumfugtighed
Ved forarbejdning og opbevaring af 
VOC-lakker kræves en konstant rumfug-
tighed. Afhængigt af vejrforhold og årstid 
kan vandbaserede lakker tørre langsom-
mere.

Stuetemperatur
VOC-lak skal ideelt set forarbejdes  
ved 20 °C. Lakken er væsentligt mere 
frostfølsom end traditionel lak på opløs-
ningsmiddelbasis. Derfor bør lakken  
ikke opbevares på gulvet, men i egnede 
reoler.

SAMMENSÆTNING

3 – 10 % opløsningsmiddel

20 - 47 % tilslag
• Blødgører til harpiks
• Skumdæmpningsmiddel
• Fyldstoffer
• Konserveringsmiddel

50– 70 % vandindhold

SLIBNING & GRUNDING

Grunding
I modsætning til traditionelle lakker må 
der kun påføres et tyndt grundingslag.
Vores anbefaling: Påfør to tynde lag  
for at opnå tilstrækkelig tykkelse til  
mellemslibningen.

Mellemslibning
Ved mellemslibningen skal man  
være omhyggelig med ikke at slibe  
hul i grundingen. 
Vores anbefaling: Slib med korn 
150 til 240, og foretag en meget  
grundig afrensning af overfladerne  
efter mellemslibningen.

Slutbelægning
Sprøjtepåføring regnes som en særligt 
effektiv lakering. Også her skal der  
udvises særlig omhu ved forarbejdnin-
gen af VOC-konforme lakker. 
Vores anbefaling: Under lakpåføringen  
er det vigtigt, at sprøjtedysen altid  
holdes fugtig.

Opløsningsmid-
delholdige 
systemer

Hydrosystemer

VOC-lak
Knowhow
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VOC-SLIBESYSTEM

VOC-konform maling og lak indeholder 
mindre opløsningsmiddel og er mere 
tilstoppende ved slibning. VOC-slibesy-
stemet fra Festool med slibepapiret 
GRANAT er specielt udviklet til dette.

Hurtigere. På grund af den optimerede 
kornstørrelse opnås den perfekte  
overflade på rekordtid med GRANAT  
slibepapir.

Mere udholdende. Takket være de 
enorme standtider skal slibepapiret  
ikke udskiftes så ofte – det sparer tid  
og penge.

Kraftigere. Forbedret slibekornsammen-
sætning af aluminiumoxid og keramisk 
korund på GRANAT maskinslibepapirerne 
i kornstørrelsen 40 til 80.

MULTI-JETSTREAM 2

Ind- og udsugningskanalerne danner 
en luftstrøm i bagskiven, der opfanger 
støvet i alle områder og forhindrer en 
vakuumdannelse ved emnet. Resultatet 
er, at det nye MULTI-JETSTREAM 2- 
slibesystem opnår næsten 100 procent 
udsugning ved konstant høj slibeeffekt 
og bedste overfladekvalitet. Desuden 
begrænses tilstopningen af slibepapir og 
velcro, og levetiden forlænges tydeligt.

Afgangsluft
Tilgangsluft

FLERE INFORMATIONER
Hvad de to Festool nyheder MULTI- 
JETSTREAM 2 og GRANAT NET  
i øvrigt har at byde på, får du også  
at vide i denne magasinudgave.
> Artikel på side 32

> Produktoversigt på side 50

SUNDHED

Selv om der bruges mindre opløsnings-
middel ved VOC-konforme lakker, er 
arbejdsbeskyttelsen stadig et vigtigt 
anliggende. Ud over åndedrætsværn 
(maske og udsugning) bør der også  
altid sikres tilstrækkelig hudbeskyttelse 
(indsmøring med hudcreme, handsker). 
Det er ikke mindst den passende kombi-
nation af maskine, slibepapir og støvsuger, 
der sørger for sunde arbejdsforhold.

Zinkstearat-belægning

Kunstharpikskombination
Optimeret til den pågældende kvalitet

Korn: Blåbrændt aluminiumoxid
< 100 blandingskorn inkl. keramisk korn
> 120 forædlet Alox-version

Kunstharpiks-grundbinding

Specialpapir

Vedhæftende StickFix-belægning

SLIBEPAPIRET GRANAT

Slibepapiret GRANAT er perfekt egnet til 
bearbejdning af VOC-konform lak, men 
er lige så egnet til alkydharpikslakker og 
rå træoverflader.

VOC-lak
Knowhow
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EN USÆDVANLIG 
FORVANDLING

Tekst
Ralf Christofori

Fotografi
Andy Stagg

Der var engang et viktoriansk hus fra det 19. århundrede, som 
efter mere end hundrede år blev vækket fra sin tornerosesøvn. 
Sådan begynder den eventyragtige forvandling af et sædvanligt 
viktoriansk rækkehus i London, som slutter med en farverus.

London
EnglandEn usædvanlig forvandling

Colors & Surfaces
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↑ Ikke noget normalt køkken: 
Varme farver forskønner 
midtpunktet i familiens liv.

→ Et grønt gulv trækker sig 
igennem stueetagen, mens en  
mørk rød farve ledsager beboerne 
på første sal.

En usædvanlig forvandling
Colors & Surfaces
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„At få lige så intensive 
farvenuancer som 
på prøverne var en af de 
særlige udfordringer, 
som vi stod over for.“
Piotr Brogowski, maler

En usædvanlig forvandling
Colors & Surfaces
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I Londons bydel Kennington står de typiske „Brickstones“ på 
række – klinkebelagte gavlhuse, der vender ansigtet mod 
vejen. Beboelseshusene er smalle og dybe og alt andet end 

gavmildt positioneret. Rækkehusene har kun dagslysindfald 
fra to sider. Rumprogrammet er trangt og med små enheder, 
beklædt med mørkt træ og meget plys.

Mere plads, mere lys, mere farve
Hvordan vækker man sådan et viktoriansk hus fra sin tornero-
sesøvn? At bevare en historisk bygning i sin substans og moder-
nisere den tidssvarende var alt andet end enkelt. Kravene kan 
tilspidses til tre grundlæggende aspekter: mere plads, mere 
lys, mere farve. 

Rummet i stueetagen åbnede arkitekterne ved at forbinde køk-
ken, spise- og opholdsstue. Under taget blev rummet udvidet 
og samtidig åbnet, så ovenlyset nu trænger helt ind i soveom-
rådet på første sal. Men mest iøjefaldende er anvendelsen  
af farve i hele huset, som understøtter virkningen af rum og lys 
yderligere.

Hver farvenuance skaber en egen atmosfære
Et grønt gulv trækker sig gennem stueetagen, og forskellige 
farvenuancer, der er afstemt efter hinanden, fører over vægge 
og indbygningsskabe hen til køkkenlinjen. „Vores mål var at 
realisere et køkken, som netop ikke skriger: Jeg er et køkken“, 
fortæller arkitekterne. Derfor anvendte man heller ikke kolde 
metalliske overflader, men varme farver, der forskønner midt-
punktet for familiens liv. 

Selv den trange, stejle trappeopgang bliver til en oplevelse her: 
En mørk rød farve ledsager beboerne til første sal, en kraftig 
orange nuance fører til etagen ovenover. Jo højere man stiger 
op, desto mere synes huset at åbne sig – indtil man er lige 
under taget, hvor moderne tagvinduer giver en storartet udsigt 
over Londons tage. 

Malerarbejde på højeste niveau
Farvekonceptet gør altså huset levende og skaber atmosfære 
uden at være påtrængende. Det er realiseret af maleren Piotr 
Brogowski på vegne af Hardwood Joinery. Med sit team har han 
realiseret mange krævende malerprojekter, men så meget 
farve under et tag er usædvanligt, selv for ham. 

„At få lige så intensive farvenuancer som på prøverne var en af 
de særlige udfordringer, som vi stod over for“, siger Brogowski. 
„Men det var mindst lige så vigtigt at kunne arbejde på højeste 
niveau. Uden støvsugerne fra Festool havde det slet ikke været 
muligt. At vi har kunnet arbejde stort set støvfrit her i de trange 
rum, har lønnet sig: for os under arbejdet og for kunden  
i resultatet.“

Malerisk kvalitet, der varer ved
På begrænset plads støder man også meget ubarmhjertigt 
imod hver ujævnhed, hver bølge. For at undgå dette har de 
samvittighedsfulde malere hellere slebet en gang mere og 
påført et tredje eller måske endog et fjerde malinglag. „Det, 
som vi ville opnå, er en malerisk kvalitet, som ikke bare ser 
godt ud før indflytningen, men som varer ved i adskillige år. 

Især i de ofte benyttede beboelsesområder“, understreger 
Piotr Brogowski.

I mellemtiden er ejerfamilien flyttet ind i sit farveprægtige 
hjem. Om den fører et usædvanligt liv bag den victorianske 
murstensfacade, vides ikke. Men det er i hvert fald deres hus.

Farvekonceptet gør 
huset levende og skaber 
atmosfære uden at være 
påtrængende.

KENNINGTON HOUSE, LONDON
Arkitekter: R2 Studio Architects, London
Malerfirma: Piotr Brogowski for Hardwood Joinery, London
Færdiggørelse: 2016
> www.r2studio.co.uk

S3060 Y80R
30 % sort andel

60 % farveandel

Gul med 80 % rød andel

S2030 Y90R
20 % sort andel

30 % farveandel

Gul med 90 % rød andel

 

S2060 Y40R
20 % sort andel

60 % farveandel

Gul med 40 % rød andel

S2040 G80Y
20 % sort andel

40 % farveandel

Grøn med 80 % gul andel

S3030 B70G
30 % sort andel

30 % farveandel

Blå med 70 % grøn andel

S4020 G70Y
40 % sort andel

20 % farveandel

Grøn med 70 % gul andel

S6005 B80G
60 % sort andel

05 % farveandel

Blå med 80 % grøn andel

S4005 B80G
40 % sort andel

05 % farveandel

Blå med 80 % grøn andel

S2502 G
25 % sort andel

02 % farveandel

Grøn

S3030 R90B
30 % sort andel

30 % farveandel

Rød med 90 % blå andel

← For at få perfekte farveflader 
har malerne hellere slebet en gang 
mere og påført et tredje eller måske 
endog et fjerde malinglag.

En usædvanlig forvandling
Colors & Surfaces
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E gentlig blev fodbolden opfundet for at aflede menne-
skerne fra hverdagens sorger. Hos Hans og Gert-Jan 
Wolters er det omvendt: Go Ahead Eagles Deventer, 

deres lokale klub, er i øjeblikket på sidstepladsen i „æresdivi-
sionen“, og det hollandske landshold opnår blandede resulta-
ter i VM-kvalifikationen. I øjeblikket giver fodbolden de to glø-
dende tilhængere ægte bekymringer. Til daglig kunne det 
derimod ikke gå bedre. Forretningen går godt, og virksomhe-
den vokser. „Så sent som i går fik vi tildelt en ordre på maler-
arbejdet i Anne Franks hus i Amsterdam“, fortæller en glad 
Gert-Jan. Et krævende projekt, der kræver perfekte færdighe-
der og størst mulig omhu. En stor ordre. Som så ofte før.

Generationsskifte med vision
Hans og Gert-Jan Wolters fører Wolters B.V. i tredje generation. 
I 1934 grundlagde deres bedstefar firmaet, og dennes søn førte 
det med stor succes videre frem til årtusindskiftet. Da Hans og 

Gert-Jan blev medejere, ville de opnå mere. Den lovende udsigt 
til at overtage et firma med dengang 65 års tradition og erfaring 
var ikke nok for dem. De forestillede sig, hvordan virksomheden 
kunne se ud efter 100 år. „Vi er virkelig trådt til med en vision“, 
siger Hans Wolters. „Herunder drejede det sig især om, at vi 
kunne bruge vores kvaliteter og kompetencer og udbygge dem 
yderligere.“ 

Med et fast blik på deres firmas traditionelle styrker gik Hans 
og Gert-Jan Wolters i gang med arbejdet. Forretningerne delte 
de op i fire kompetenceområder: Maleri, restaurering, byg-
ningsvedligeholdelse samt materiel & materialer. Firmaet blev 
til en virksomhed. I 2001 opførte man et nybyggeri på virksom-
hedens sæde. Desuden kom der flere afdelinger i Zutphen, 
Amsterdam og Haag. Det er næsten ikke til at tro, hvor hurtigt 
alt dette er sket. Og brødrenes oprindelige vision sigtede jo 
mod år 2034.

MERE END 
ORANJE

Det hollandske flag vajer over Paleis Het Loo. Slottet ved 
Apeldoorn er et af de største i landet. I fem år har medarbej-
derne fra firmaet Wolters arbejdet her. For de to brødre Hans 
og Gert-Jan Wolters var og er det et hjerteblodsprojekt – men 
langt fra det eneste, som det viser sig ved et besøg.

Tekst Fotografi
Ralf Christofori Martin Wagenhan

Mere end Oranje
Dedication
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„Også min far arbejdede 
med Festool og før det 
med Festo, fordi maski-
nerne og systemerne 
ikke bare er gode 
for resultatet, men også 
for medarbejderne.“
Hans Wolters, direktør

Mere end Oranje
Dedication
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Store projekter med de højeste kvalitetskrav
Gert-Jan Wolters, som er daglig leder, griner med et glimt  
i øjet, men også lidt vantro, når han gør sig det klart: „Sådan 
en vision kommer jo ikke af sig selv, og den er heller ikke alt 
for langt væk fra realiteten. Men at vores firma ville vokse så 
hurtigt, det havde vi ikke forventet.“ Det fremragende ry, som 
Wolters altid har nydt i Deventer og omegnen, har efterhånden 
spredt sig til hele landet.

Hvad skyldes det? „Der findes malerfirmaer, der er ude efter 
store ordrer, og andre, der har specialiseret sig i absolut top-
kvalitet. For os var det altid vigtigt, at vi kunne begge dele“, 
siger Gert-Jan Wolters. Det betyder på den ene side, at vi skal 
beskæftige mere end 100 medarbejdere i årets løb. På den 
anden side skal disse medarbejdere være højt kvalificerede for 
at kunne udføre projekterne med de fastsatte kvalitetskrav.

Prisvindende malerfirma 
Paleis Het Loo i nærheden af Apeldoorn var sådan et projekt. 
På det enorme slotsanlæg blev vinduer og rammer, skodder 
og døre istandsat og lakeret – naturligvis med pensel; stakitter, 
porte og lanterner blev pyntet med det fineste bladguld. Fra 
begyndelsen af 2012 til slutningen af 2016 blev der i alt akku-
muleret over 40.000 mandetimer. Og resultatet er de to brødre 
mægtig stolte af – og endnu mere stolte af, at deres malerfirma 
for sit arbejde fik tildelt den eftertragtede hollandske malerpris 
„Nationale Schilders Vakprijs 2016“. 

At firmaet især kan takke sine medarbejdere for udmærkelsen, 
lader Hans Wolters ingen være i tvivl om: „Uanset om vi restau-
rerer en historisk bygning eller maler et moderne nybyggeri 
– det, der tæller, er håndværkets kvalitet. Det står vi alle inde 
for.“ På værkstedet er de lige nu med deres Festool maskiner 

↑ Rød i stedet for „Oranje“:  
De historiske vinduesskodder 
lakeres originaltro og kun med 
pensel. 

← Historisk værdifuldt arbejde: 
Hos Wolters slibes vinduesrammer 
til gamle og traditionsrige slotte 
med moderne værktøjer.

Mere end Oranje
Dedication
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„Det, der tæller, er 
håndværkets kvalitet. 
Det står vi alle inde for.“
Hans Wolters, direktør
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i gang med at slibe vinduesskodder, som derefter skal males 
røde. „Med Festool og før det Festo er jeg vokset op“, mindes 
den udlærte maler. „Det arbejdede min far også med, fordi 
maskinerne og systemerne ikke bare er gode for resultatet, 
men også for medarbejderne. Desuden sætter vi pris på den 
fremragende service.“ På værkstedet er støvsugerne uund-
værlige, og – efter at arbejdssikkerhedsbestemmelserne for 
nylig blev skærpet i Holland – det er de også på byggepladsen.

Hemmeligheden bag succesen
Som om han ville overbevise os om det, kører projektleder 
Martin van Bussel med os ud til et andet spektakulært projekt: 
En murstensbygning, der i sin størrelse ligner et stort skib, og 
som også hedder sådan: „Het Schip“. Boligkomplekset, der 
blev opført mellem 1917 og 1921, hører til de mest berømte 
bygningsværker fra den såkaldte Amsterdamskole og huser 
også et museum for denne arkitekturstrømning. I over et år 
har et team fra Wolters arbejdet på vinduerne og dørene. Inde-
fra og på stilladserne. „Alle vinduer slibes og males i hånden“, 
forklarer Martin van Bussel, „for en sprøjtelakering ville fuld-
stændig forfalske vinduernes særlige karakter.“

At se medarbejderne, mens de arbejder, er en sand fornøjelse. 
De følger hvert eneste projekt fra start til slut. Som om det var 
deres eget. Sådan var det ved Paleis Het Loo, og det er ikke 
anderledes ved „Skibet“. Måske er det jo hemmeligheden bag 
succesen: At man går til hver eneste opgave med lidenskab og 
afslutter den med stor omhu. Hos Wolters mærker man meget 
af denne holdning og ser den i resultatet. Og det er så vigtigere 
end ethvert fodboldresultat, selv for brødrene Hans og Gert-Jan.

↖ På byggepladen „Het Schip“: 
Projektleder og „kaptajn“ Martin 
van Bussel har haft ansvaret for 
„Skibet“ i mere end et år.

← Efter næsten 100 år restaureres 
og moderniseres den berømte 
bygning i Amsterdam med stor 
omhu.

WOLTERS B.V.
Firmaet Wolters blev grundlagt i 1934 og er i dag en familievirk-
somhed i tredje generation. Ud over gennemførelsen af krævende 
opgaver på malerområdet rådgiver og servicerer virksomheden  
også hele ejendomme over længere tidsrum. Kunderne omfatter  
private og offentlige bygherrer – og tilmed det nederlandske kongehus. 
I 2016 var firmaet blandt vinderne af „Nationale SchildersVakprijs 
2016“ i Holland. Wolters B.V. beskæftiger i øjeblikket mere end 100 
medarbejdere og lærlinge.
> www.woltersbv.nl

FESTOOL SERVICE ALL-INCLUSIVE

Fremragende maskiner er uundværlige i værkstedet og på  
byggepladsen. En omfattende service garanterer arbejde uden 
bekymringer. Det sikrer SERVICE all-inclusive* fra Festool –  
garantipakken for hvert værktøj.

Fri reparationsservice** i 3 år
Hvis dit værktøj er defekt, repareres det gratis. Inklusive arbejdstid, 
reservedele og endda også sliddele. Transportservicen henter  
værktøjet hos dig, hvis du ønsker det – og returnerer det igen.  
Også helt gratis.

3 års tyveriforsikring
Ny maskine i tilfælde af tyveri: Hvis din maskine bliver stjålet,  
fra byggepladsen eller bilen, modtager du en helt ny maskine  
i erstatning mod en selvrisiko på 500 kr.

Tilfreds eller pengene tilbage – inden 15 dage
Tilfredshedsgaranti: Hvis det købte værktøj ikke lever op til dine 
forventninger, kan du blot returnere det til forhandleren og få alle 
pengene tilbage – gælder i op til 15 dage efter købet.

Reservedelstilgængelighed i 10 år
Vi garanterer at vi kan levere alle reservedele i mindst 10 år. Skulle 
det ikke være tilfældet, får du en ny maskine uden beregning.

* SERVICE all-inclusive gælder for maskiner, der registreres inden for 30 dage efter købet,  
og som er købt efter 2. april 2013. Yderligere oplysninger og servicebetingelser finder du på:
> www.festool.dk/service

** ”Fri reparationsservice” dækker ikke beskadigelse af forbrugsmaterialer og tilbehør, 
ukorrekt brug, skader som følge brug af uoriginalt tilbehør eller uoriginale reservedele,  
selv-afmonterede maskiner samt maskiner der blevet udsat for stærkt slid.

> Produktoversigt på side 50

Mere end Oranje
Dedication
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H vis man ikke vidste bedre, kunne man tro, at Festool er 
begyndt at bygge flyvende tallerkener. Den nye MULTI- 
JETSTREAM 2 ligner en gæst fra en fremmed galakse. 

Og rent faktisk åbner Festool hermed nye dimensioner, hvad 
angår udsugning og sliberesultat. Her er GRANAT slibepapi-
rerne et perfekt supplement. Og med det nye slibenet GRANAT 
NET tænder Festool straks det næste trin.

Det nye Festool MULTI-JETSTREAM 2-slibesystem imponerer 
med sit enestående funktionsprincip. Det sørger for stor 
materialefjernelse ved maksimal udsugning.

På markedet har MULTI-JETSTREAM allerede opnået succes  
i den første generation. Festool systemet bestående af slibe-
papir, bagskive med udsugning, maskine, slange og støvsuger 
spiller en vigtig rolle på mange områder, hvor det især gælder 
om at opnå rene og sundhedsskånsomme arbejdsforhold. For når 
støvet udsuges direkte på bagskiven, har det ingen chance for 
at komme derhen, hvor ingen har brug for det. Produktchefer 

og -udviklere fra Festool har nu sat sig for at videreudvikle dette 
succesvante system. Med det mål, at den anden generation kan 
det hele endnu bedre.

Allerede ved første øjekast lægger man mærke til, at MULTI- 
JETSTREAM 2-bagskiven adskiller sig tydeligt fra sin forgæn-
ger: Den har langt flere huller – 48 i stedet for 17 som hidtil. 
„Den gennemtænkte struktur af ind- og udsugningskanaler 
blev udviklet i utallige testrækker med højhastighedskameraer. 
Og den giver afgørende fordele“, forklarer produktchef Christine 
Klein. For derved dannes en luftstrøm, der opfanger støvet  
i alle områder. Desuden er der ingen vakuumdannelse på emnet, 
hvilket ville medføre en reduceret støvudsugning. Og derudover 
køles bagskive og slibepapir, hvilket forlænger deres levetid.

En anden nyhed er det forbedrede system ved den grønne 
skivekant, der forhindrer overophedning og forenkler skift af 
slibepapir. Selve overfladen består ved bløde og hårde skiver 
af et højtemperaturbestandigt velcro, der sikrer bedre vedhæft-

Tekst Fotografi
Anja Soeder Thomas Baumann

SLIBNING I PERFEKTION

Festool lancerer to nyheder med slibe- 
systemet MULTI-JETSTREAM 2 og  
slibenettet GRANAT NET. Begge over-
beviser med maksimal støvudsugning 
og bedste arbejdsresultater.

Wendlingen
TysklandSlibning i perfektion

Tools
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ning og frem for alt længere holdbarhed. Skumlegemets før-
steklasses receptur medfører en stor kantstyrke og en lang 
levetid. Naturligvis fås MULTI-JETSTREAM 2-skiverne med 
FASTFIX eller M8 holder til alle D150 maskiner – og det i hård-
hedsgraderne blød (SW), normal (W) og hård (H).

At betegne MULTI-JETSTREAM 2-systemet som en videreud-
vikling er altså egentlig en underdrivelse. Ikke mindst fordi de 
beskrevne tekniske nyheder skaber en merværdi, der på mange 
områder lønner sig for håndværksvirksomhederne: Den anden 
generation opnår som resultat næsten 100 procent udsugning 
ved konstant høj slibeeffekt og bedste overfladekvalitet. „Det 
er især godt for medarbejdernes sundhedsbeskyttelse, men 
også for en længere og mere givtig udnyttelse af slibepapi-
rerne. Desuden får også bagskiven en længere levetid takket 
være det højtemperaturbestandige og godt vedhæftende ski-
vevelcro“, udtaler Christine Klein.

Sine stærke sider udspiller MULTI-JETSTREAM 2-systemet ved 
grov-, mellem- og finslibning af træ- og lakoverflader. Det blev 
især udviklet til slibning af spartelmaterialer, hvor der opstår 
særlig meget finstøv. Og naturligvis scorer MULTI-JETSTREAM 
2 – som man kan forvente af Festool – som system: sammen 
med CLEANTEC støvsugerne. Og i kombination med de opti-
male slibepapirer. Derfor fås alle D150-slibepapirer fra nu af 
også med samme hulmønster som den nye MULTI-JETSTREAM 
2-skive. De eksisterende 17- eller 9-huls slibepapirer kan sta-
dig benyttes, og kunderne er altså ikke tvunget til at skifte nu.

↓ MULTI-JETSTREAM 2-skiven  
fås i hårdhedsgraderne blød (SW), 
normal (W) og hård (H).

MULTI-JETSTREAM 2

Det nye MULTI-JETSTREAM 2-slibesystem opnår næsten  
100 procent udsugning ved konstant høj slibeeffekt og bedste  
overfladekvalitet. 

• Kraftig udsugning og maksimal slibeeffekt

• Endnu bedre støvtransport

• Kompatibelt med slibepapir med 9 og 17 huller

• Højtemperaturbestandig velcro

Skivehårdheder:

• blød (SW): Til store rundinger og buer, elastisk struktur

• Normal (W): Til robust og universel anvendelse, 
nyt højtemperaturbestandigt velcro

• Hård (H): Til jævne flader og smalle kanter,  
stor kantstyrke, nyt højtemperaturbestandigt velcro

Optimalt egnet til:

• Anvendelse af slibemaskiner til flader og kantslibning med  
udsugning (træ- og lakoverflader samt spartelmasse)

UDSUGNING MED CLEANTEC
Kraftig ydelse for sundt arbejde og rene arbejdspladser.  
Fås i forskellige størrelser og til alle støvklasser.
> www.festool.dk

> Produktoversigt på side 50

SLIBNING OG UDSUGNING PÅ EMNET

Ved det nye MULTI-JETSTREAM 2-slibesystem udsuges støvet  
særdeles effektivt direkte på skiven og har ingen chance for at 
komme derhen, hvor ingen har brug for det.

Slibning i perfektion
Tools
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„Den gennemtænkte 
struktur af ind- og 
udsugningskanaler 
i MULTI-JETSTREAM 2 
giver afgørende fordele.“
Christine Klein, produktchef hos Festool

↑ Overfladen på MULTI-JETSTREAM 2  
består ved bløde og hårde skiver af et 
højtemperaturbestandigt velcro.

Slibning i perfektion
Tools
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GRANAT NET er det 
ideelle slibepapir til 
bearbejdning af meget 
støvende eller bløde 
underlag.

Slibning i perfektion
Tools
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GRANAT NET

Hvis et underlag støver meget ved slibning, er det nye slibenet  
GRANAT NET uovertruffent, når det gælder standtid, slibeeffekt 
og udsugning. 

• Støvudsugning på hele fladen

• Meget økonomisk

• Revner ikke, høj kantstabilitet

• Let at påføre

• Protection Pad beskytter og forlænger bagskivens levetid

Dimensioner:

• Til excentersliber Ø 125 og 150 mm

• Til langhalssliber Ø 225 mm

• Til rystepudser 80 x 133 mm

• Til deltasliber 100 x 150 mm

Optimalt egnet til: 

• Bearbejdning af meget støvende eller bløde underlag 
(f.eks. lakslibning og spartelmasseslibning)

SLIB MED GRANAT
Slib perfekte overflader med Premium-slibepapiret GRANAT.  
Fås til værktøjet og til manuel slibning.
> www.festool.dk/granat

> Produktoversigt på side 50

PREMIUM – NU OGSÅ MED NET

Sammenlignet med slibepapir er slibenet mindre udsat for tilstop-
ning. Det nye GRANAT NET er især velegnet til slibning af 
dispersions- eller gipsspartelmasse.

Slibepapirfamilien GRANAT bliver udvidet: Slibenettet  
GRANAT NET fås til rystepudsere, delta-, langhals- og excen-
terslibere.

Sin fulde ydeevne udvikler MULTI-JETSTREAM 2-systemet med 
GRANAT slibepapiret. Også også her har Festool givet den en 
tand mere: med det nye GRANAT NET. Netvævets slibeside er 
bestrøet med korn. På bagsiden sørger vedhæftende løkker for 
optimal fastholdelse og muliggør samtidig den gennemtræn-
gelige struktur. Den åbne netstruktur sikrer udsugning på  
hele fladen og skal ikke positioneres i overensstemmelse med 
hulmønsteret. 

Således er GRANAT NET det ideelle slibenet til bearbejdning 
af meget støvende eller bløde underlag. For sammenlignet med 
slibepapir er slibenet mindre udsat for tilstopning. Det er især 
en fordel i elementbyggeri ved slibning af dispersions- eller 
gipspladespartelmasse. Slibenettet GRANAT er fremragende 
til slibning med langhalssliberen PLANEX eller PLANEX easy.

GRANAT NET sørger for perfekte resultater ned til de små 
detaljer, uden ridser og uden efterbearbejdning. Med korn fra 
80-400 kan det nye slibenet anvendes alsidigt. Hvis det kunne 
udsøge sig en ønskepartner, ville det formentlig vælge en D150 
excentersliber med MULTI-JETSTREAM 2 eller måske tilmed 
langhalssliberen PLANEX med D225. Men også andre kolleger 
med mindre skiver bejler om dens gunst. Selv Festool ryste-
pudserne og deltasliberne. Hvem GRANAT NET beslutter sig 
for, står åbent. Helst for alle. Hovedsagen er, at det bliver  
i familien.

↓ Slibenettet GRANAT NET sørger 
for perfekte resultater ned til de 
små detaljer – med korn fra 80-400.

Slibning i perfektion
Tools
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Tekst Fotografi
Anja Soeder Eugeni Pons

VERT 
& 

ROUGE

Ældre- og plejehjem står sjældent ude i det grønne. I det  
franske Orbec er det anderledes. Her lever beboerne i en  
grøn bygning på den grønne eng. Og også indvendigt er livet 
væsentligt mere farverigt.

Colors & Surfaces Orbec
FrankrigVert & Rouge
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↑ Ude grønt, inde rødt: Sådan 
ønskede arkitekten det. Og 
malerfirmaerne DSA Atlantique 
og Durand har udført det vovede 
kontrastprogram.

→ Indlejret i omgivelserne indgår 
bygningen perfekt i landskabet. 

Colors & Surfaces
Vert & Rouge
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„Vi ønskede bevidst at 
afvige fra de gængse 
farver, der benyttes til 
konventionelle plejehjem 
eller sygehuse.“
Dominique Coulon, arkitekt

↑ Indenfor forløber røde præg 
tværs gennem rummene. Her 
kommer det an på hver eneste kant, 
hvert eneste snit.

Colors & Surfaces
Vert & Rouge



40 41

FESTOOL MAGASIN 
№ 2

I børnehaver og daginstitutioner lægger man stor vægt på 
bygningens særlige atmosfære. Her spiller farve en afgø-
rende rolle. Ved ældre- og plejehjem nærmest slet ikke. 

Hvorfor er det sådan? Skal livet i den fremrykkede alder være 
mindre kulørt?

Farve som holdning og som præg
Dette spørgsmål har længe beskæftiget den franske arkitekt 
Dominique Coulon. Farve har længe været et fast element  
i hans udkast, og han har allerede sat mange markante præg: 
i skoler, svømmehaller og andre offentlige bygninger. Et ældre-
hjem var ikke iblandt dem, indtil han vandt en konkurrence om 
nybyggeri af et ældre- og plejehjem i Orbec – et lille sted  
i Normandiet med lidt mere end 2.000 indbyggere og belig-
gende mellem enge og skove.

„Vi ønskede bevidst at afvige fra de gængse farver, der benyttes 
til konventionelle plejehjem eller sygehuse“, forklarer Coulon. 
Omgivelserne gav helt „naturligt“ et første farvepræg, som 
arkitekten straks tog op. Bygningen med den grønne pudsede 
facade varetages næsten ikke fra lang afstand, den indgår 
perfekt i landskabet. Inde i fælles- og opholdsrummene domi-
nerer derimod en varm rød nuance. „Rødt virker stimulerende, 
især på ældre mennesker, som bevisligt ikke mere fornemmer 
skygger og kontraster så tydeligt“, fortæller Coulon.

Malerisk kontrastprogram
Grøn og rød?! Egentlig gør man ikke sådan noget, fordi kom-
plementærkontraster som bekendt står grelt mod hinanden. 
Det lærer enhver maler under uddannelsen. Alligevel ønskede 
arkitekten, at det skulle være sådan. Og malerfirmaerne DSA 
Atlantique (facade) og Durand (interiør) har udført det vovede 
kontrastprogram med bravur. Underlagene spændte fra hårde 
fiberplader og slebne MDF-paneler til betonvægge og metal. 

„Til de perforerede loftsflader skulle vi bruge op til fem malings-
påføringer, og ved væggene og MDF-overfladerne op til tre“, 
forklarer Dominique Coulon – og tilføjer: „Vægfarvens intensitet 
afhænger imidlertid mere af overfladens kvalitet end af antal-
let af påføringer.“ Og som om farve ikke var tilstrækkeligt udfor-
drende, forløber de røde præg indenfor også pertentligt inddelt 
tværs gennem rummene. Her kommer det an på hver eneste 
kant, hvert eneste snit. Ellers fungerer det samlede farvekon-
cept ikke.

Det fungerer, så meget står fast. Inde som ude. Og den stadig 
unge bygning viser på imponerende vis, at farve hverken er et 
spørgsmål om alder eller om aldring.

↑ Rødt virker stimulerende – især på 
ældre mennesker, ifølge arkitekten.

ÆLDRE- OG PLEJEHJEM, ORBEC
Arkitekter: Dominique Coulon & associés, Straßburg, Frankrig 
Malerfirma: DSA Atlantique S.A.S., Orvault, Frankrig (ude) / 
Durand Peinture, Mayenne, Frankrig (inde)
Færdiggørelse: 2015
> www.coulon-architecte.fr

ROUGE FONCÉ
Le Corbusier LC 32 090

VERT FONCÉ
RAL Design 110-50-20

Colors & Surfaces
Vert & Rouge
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LIDENSKAB, DER 
SKABER LIDELSE

Festool medarbejdere elsker deres produkter. 
I forsøgsafdelingen skal de med samme liden-
skab pine maskinerne til det yderste. Alt dette 
sker af hensyn til produkterne og især kun-
derne, forklarer forsøgsleder Gerhard Grebing 
i interviewet.

Interview
Ralf Christofori

Fotografi
Martin Wagenhan

Wendlingen
Tyskland

Look Inside
Lidenskab, der skaber lidelse
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FM I bilindustrien skal køretøjer tilbagelægge mange 
millioner virtuelle og reelle kilometer, før de kommer 
på markedet. Er det også sådan ved Festool maskiner?

G G Det kan i høj grad sammenlignes. Hos os tilbagelægger 
maskinerne ikke kilometer, men titusinder af testtimer under 
højeste belastning. Her gennemføres vidt forskellige forsøg før 
lanceringen på markedet: En sliber, der potentielt bruges over 
tre år i toholdsdrift, skal stadig levere den samme ydelse som 
i begyndelsen. Ved en afkortersav skal dobbeltlinjelaseren 
stadig stå samme sted efter 5.000 arbejdstimer. Intet irriterer 
den professionelle håndværker mere, end at et værktøj svigter 
ham. Og netop det vil vi udelukke.

FM Hvilke belastninger udsættes Festool maskinerne for 
i forsøget?

G G  I støvkammeret bruges og tilstøves f.eks. slibemaski-
ner under nærmest umenneskelige betingelser. Ved faldprøven 
falder en akku skruemaskine fra mere end to meters højde på 
et metalgulv, indtil den går i stykker – eller ikke. Vi saver også 
gerne en betonblok med en afkortersav, noget som ingen nor-
male mennesker ville gøre.

FM I disse ekstreme belastningstest skal maskinerne 
altså holde til mere end senere, når de bruges af 
kunden?

G G  De kvalitetsmål, som vi vil nå, er meget høje. Der findes 
naturligvis også retningslinjer og standarder fra International 
Electrotechnical Commission (IEC). De heri fastlagte krav udgør 
for os et vigtigt grundlag, som vi i mange tilfælde endog bevæ-
ger os ud over.

FM Grænseværdier, der skal overholdes, markerer  
altså en undergrænse hos Festool?

G G  Sådan kunne man udtrykke det. For os er det vigtigt, 
at vi ikke bare måler nøgletal, men også afprøver, hvordan en 
maskine føles. Hos os drejer det sig også altid om at røre ved 
tingene. Hvordan ligger et værktøj i hånden? Hvordan lyder en 
maskine? I akustikkammeret drejer det sig f.eks. ikke alene 
om at reducere støjniveauet, men om enkelte frekvenser, der 
måske ikke er kraftige, men særdeles ubehagelige. Disse fre-
kvenser filtrerer vi fra og minimerer.

FM Alt dette sker for kundernes skyld?

G G  Sådan er det. Vores maskiner er kendt for, at de kan alting 
lidt bedre og holder væsentligt længere end andre sammen-
lignelige maskiner på markedet. Det har højeste prioritet for os. 
Og netop det sikrer vi i avancerede test- og forsøgsserier. Ud over 
robusthed og lang levetid fokuserer vi især på brugernes sundhed.

FM Du har i længere tid haft det samlede ansvar for  
kvalitetsstyringen hos Festool. De seneste to år har 
du også ledet forsøgene. Hvori ligger forskellen?

G G  I kvalitetsstyringen gælder det først og fremmes om at 
undgå risici og fejl – startende ved produktudviklingen, men 

også ved eksisterende produkter, som vi konstant tester og 
kontrollerer. Når det gælder forsøg, opfatter vi os snarere som 
nogen, der gør ting mulige. En eller anden kommer til os med 
en idé, som kan være nok så usædvanlig. I et første trin reali-
serer vi meget hurtigt idéen i form af en prøve. Dermed finder 
vi ud af, om idéen begejstrer.

FM Hvem kommer til jer med sådanne idéer?

G G  Produktchefer og anvendelsesteknikere lytter direkte 
til kunden og er derfor særligt vigtige for os. De ved, hvad 
malerne har brug for. Og ikke sjældent udgår idéerne til ny- 
eller videreudvikling af et produkt direkte fra kunden. Vores 
teknikeksperter i udviklingsafdelingen ved på den anden side 
lige præcis, hvad der er teknologisk muligt nu eller i nær frem-
tid. Også fra dette miljø kommer der ofte tekniske innovationer. 

Look Inside
Lidenskab, der skaber lidelse
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↑ I akustikkammeret minimerer 
vi ikke bare maskinstøj, vi filtrerer 
også ubehagelige frekvenser fra.

← Faldprøven orienterer sig efter 
praksisnære anvendelser – derfor 
skal en akkusliber også kunne tåle 
et fald fra over to meters højde på 
blankt stål.

„Vi går til grænsen og 
ud over den. Kun på den 
måde kan vi sikre, at vores 
værktøjer senere i det 
daglige arbejde yder det, 
som vores kunder og vi 
selv forventer af dem.“

Look Inside
Lidenskab, der skaber lidelse
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FM Det vil sige, at mange tråde løber sammen og fra 
hinanden i forsøget?

G G  Her er vi et team på mere end 50 personer, der bidrager 
med mange forskellige kompetencer og erfaringer. Nogle kom-
mer fra en funktion som håndværker, andre fra ingeniørområ-
det. Det er utroligt sjovt at løse problemer og sætte ting i gang 
i fællesskab. Vores mål er, at vi netop i den henseende skal 
blive endnu hurtigere og bedre.

FM Det betyder for forsøget: hurtigere, men under ingen 
omstændigheder mindre omhyggeligt?

G G  Korrekt. Det kan vi ikke tillade os. Vi kan dog heller ikke 
køre treårige afprøvningscyklusser, før et produkt kommer på 
markedet. Vores opgave lyder: Arbejd hurtigt og ekstremt 
omhyggeligt! Hertil har vi udviklet specielle testprocedurer, der 
så at sige forkorter produktlivscyklussen til få dage. Der går vi 
virkelig til grænsen og ud over den. Og ikke kun virtuelt, men 
også helt reelt. For kun på den måde kan vi sikre, at vores 
værktøjer senere i det daglige arbejde yder det, som vores 
kunder og vi selv forventer af dem. 

FM Hvad kan du særlig godt lide ved dine opgaver?

G G  Jeg synes, at vores arbejde minder lidt om ekstrem 
bjergbestigning. Man skal tænke på hver eneste lille detalje og 
tage højde for enhver eventualitet for at opnå noget stort. Hvis 
man ikke er tilstrækkeligt omhyggelig med en ganske lille ting, 
kan det få fatale følger. Naturligvis drejer det sig ikke om liv og 
død hos os. Men vi fremstiller maskiner, der skal fungere 
i detaljen og i det store hele. Hver enkelt. Det er vores ansvar. 
Over for virksomheden og vores kunder.

Gerhard Grebing har arbejdet hos Festool siden 2005. Den uddannede 
maskiningeniør begyndte i kvalitetsstyringen, og i dag har han det 
samlede ansvar for området. I 2014 kom miljøstyringen oveni. Siden 
2015 har han ledet forsøgsafdelingen med mere end 50 medarbejdere.

„Intet irriterer hånd- 
værkeren mere, end 
at et værktøj svigter 
ham. Og netop det vil 
vi udelukke.“

← I støvkammeret testes Festool 
maskinernes funktion – indtil 
belastningsgrænsen og ud over den.

↓ Ved vibrationstest af en 
deltasliber måler sensorer 
håndværkerens belastning  
under reelle forhold.

Look Inside
Lidenskab, der skaber lidelse
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ILLUSIONENS MESTER
Schweizeren Felice Varini kan som ingen anden 
ændre virkningen af rum ved hjælp af farver.

Illusionens mester
Inspiration Zuoz

Schweiz

Fotografi: Andrea Rossetti     Copyright: Felice Varini / © VG Bild-Kunst, Bonn 2017
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Til sine maleriske illusioner bruger Felice Varini ingen taskenspillertricks,  
men blot et optimalt blikpunkt. Derfra projicerer han en flad form ind i et rum. 
Derefter maler han formen på vægge, gulve og lofter. Til slut opstår der et rum-
billede, der kun fra et blikpunkt er synligt som lukket form. Det er imponerende 
og spektakulært – maleri af fineste slags.

Det viste rumbillede „Sept petits disques dans le grand“ realiserede Felice Varini i 2014 i Galerie Monica De Cardenas i Zuoz i Schweiz. 
> Flere projekter, billeder og film finder du under: www.varini.org

Illusionens mester
Inspiration



50

FESTOOL MAGASIN 
№ 2

SLIBNING

PRODUKTOVERSIGT
Vores bedste. Til malere. Enkeltvis og i systemet.

Fri reparationsservice** i 3 år*
Hvis dit værktøj er defekt, repareres det gratis. Inklusive arbejdstid, 
reservedele og endda også sliddele. Transportservicen henter værktøjet  
hos dig, hvis du ønsker det – og returnerer det igen. Også helt gratis.

3 års tyveriforsikring
Ny maskine i tilfælde af tyveri: Hvis din maskine bliver stjålet, 
fra byggepladsen eller bilen, modtager du en helt ny maskine  
i erstatning mod en selvrisiko på 500 kr.

FESTOOL SERVICE ALL-INCLUSIVE

Fremragende maskiner er uundværlige i værkstedet og på byggepladsen. En omfattende service garanterer arbejde uden bekymringer.  
Det sikrer SERVICE all-inclusive* fra Festool – garantipakken for hvert værktøj.

* SERVICE all-inclusive gælder for maskiner, der registreres inden for 30 dage efter købet, og som er købt efter 2. april 2013. Flere informationer og servicebetingelser findes på: www.festool.dk/service

** ”Fri reparationsservice” dækker ikke beskadigelse af forbrugsmaterialer og tilbehør, ukorrekt brug, skader som følge brug af uoriginalt tilbehør eller uoriginale reservedele,  
selv-afmonterede maskiner samt maskiner der blevet udsat for stærkt slid.

Tilfreds eller pengene tilbage – inden 15 dage
Tilfredshedsgaranti: Hvis det købte værktøj ikke lever op til dine forventninger, 
kan du blot returnere det til forhandleren og få alle pengene tilbage – gælder  
i op til 15 dage efter købet.

Reservedelstilgængelighed i 10 år
Vi garanterer at vi kan levere alle reservedele i mindst 10 år. Skulle det ikke 
være tilfældet, får du en ny maskine uden beregning.

NYHED

MULTI-JETSTREAM 2 HÅRD

NYHED

MULTI-JETSTREAM 2 BLØD

NYHED

MULTI-JETSTREAM 2 NORMAL

NYHED

PREMIUM-SLIBENETTET GRANAT NET PREMIUM-SLIBEPAPIRET GRANAT

AKKU RYSTEPUDSER RTSC 400

NYHED

AKKU EXCENTERSLIBER ETSC 125

NYHED

AKKU DELTASLIBER DTSC 400

EXCENTERSLIBER ETS EC 150 EXCENTERSLIBER ROTEX RO 150

NYHED



IMPRESSUM

FESTOOL MAGASIN № 2

Udgiver
Festool GmbH

Redaktionsledelse Festool
Julie Hummel
Verena Raisch

Redaktion
RC Redaktionsbüro, Saarbrücken
Dr. Ralf Christofori
Anja Soeder

Art Direction & Layout
Yama Inc, Stuttgart / Berlin
Ingo Ditges
Karolina Pyrcik

Oversættelse
STAR Deutschland GmbH, Sindelfingen
WIENERS + WIENERS GmbH, Ahrensburg

Medieservice
LOTS OF DOTS MediaGroup. AG, Mainz

Cover Foto
Rafael Krötz

© 2017 Festool GmbH

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.  
Alle billeder er uforpligtende. Udarbejdet for  
Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 09/2017.

Eftertryk, også i uddrag, kun med skriftlig tilladelse 
fra udgiveren.

www.festool.dk

Vibrations- og emissionsværdier kan findes i brugsanvisningerne på  
www.festool.dk/brugsanvisninger

Festool GmbH
Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

Repræsenteret ved:
Festool Danmark ApS
Postboks 1242
2300 København S
Danmark

Tlf. 44 84 20 24
E-mail: info-dk@festool.com



FE
ST

O
O

L 
M

A
G

A
SI

N
  

  
  

M
A

LE
R

U
D

G
AV

E 
  

  
EF

TE
R

ÅR
 &

 V
IN

TE
R

 2
01

7 
  

  
№

 2

PLANEX easy gør slibning på indervægge til en leg: Den startes med en 
enkelt kontakt. Robust EC-TEC motor sikrer langvarig og vedligeholdelses- 
fri brug. Den lave vægt gør arbejdet komfortabelt. Og stor fleksibilitet ved 
hovedet giver de bedste sliberesultater. Både på væggen og på loftet. 

Yderligere oplysninger om den nye langhalssliber PLANEX easy fås hos  
din forhandler eller på www.festool.dk/PLANEXeasy

Vægslibning har aldrig 
været lettere.
Den nye langhalssliber PLANEX easy. 
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