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INDLEDNING

Kære læser!

For nogle er det reglen, for andre undtagelsen. Ifølge Festool er støvudsugning et 

must. Og vi er ikke alene om denne mening. Mange organisationer og initiativer 

arbejder på at øge bevidstheden om støvfrit arbejde. Det ser vi nærmere på i den 

første artikel. 

Hvor let og effektivt støvudsugning kan være i dag, viser vores nye CLEANTEC 

støvsugere, som vi har forbedret målrettet og systematisk. Og da en optimal skive 

heller ikke er til at undvære ved slibning, har vi foruden bedre støvsugere også givet 

vores langhalssliber PLANEX LHS 225 en ny blød SW-bagskive. 

At specielle overflader kræver en omhyggelig bearbejdning, det ved Francisco J. 

Rodriguez gennem sin mangeårige erfaring. Direktøren for malerfirmaet Blanco 

Seda i Barcelona er nemlig specialist i mikrocement. Vi har desuden kigget kolle-

gaerne hos Festool Service Frankrig over skulderen en dag – og var imponerede.

Dette og meget andet inspirerende kan du læse mere om i den tredje udgave af vores 

malermagasin. Vi ønsker dig god fornøjelse!

Med venlig hilsen

Festool Danmark
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STØVFRIT
Hvor der slibes, opstår der støv. Det ligger i sagens natur, men 
det er ikke godt og kan endda medføre blivende skader. Hos 
menneske og maskine. Det kommer altså an på, at støvet slet 
ikke kommer derhen, hvor det ikke hører hjemme. Mange  
eksperter gør sig tanker herom og kommer alle til samme 
konklusion: Ren luft er sundere. For alle.

 Tekst Illustration
 Ralf Christofori Karolina Pyrcik
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EU-OSHA

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) arbejder på at gøre 
arbejdspladser mere sikre og sundere. Det er vigtigt for arbejdere, 
virksomheder og hele samfundet. Det er dog forskelligt, hvor stor 
bevidsthed der er herom, viser EU-OSHA‘s ESENER-undersøgelse.

Arbejdets indflydelse på helbredet
Antal arbejdstagere (50+) i EU, der mener, at deres arbejde påvirker 
helbredet negativt (i procent):

> www.osha.europa.eu

Europa   26,87
Portugal   16,75
Irland   16,84
Italien   17,42
Den Tjekkiske Republik   19,23
Rumænien   20,92
Finland   21,15
Ungarn   21,46
Tyskland   22,89
Luxembourg   22,94
Holland   22,96
Østrig   23,10
Storbritannien   23,14
Sverige   25,09
Bulgarien   26,52

Polen   26,64
Slovakiet   27,59
Belgien   30,76
Cypern   31,25
Danmark   31,31
Grækenland   32,99
Frankrig   33,67
Kroatien   35,20
Estland   37,59
Slovenien   38,25
Letland   39,70
Spanien   40,37
Litauen   45,35
Malta   46,86

Ifølge en studie er hver 
euro, der investeres 
i sikkerhed og sundhed 
på arbejdspladsen, 
2,20 euro værd i sidste 
ende.

D en sunde menneskeforstand siger os, at vi bør arbejde 
så rent og sikkert som muligt. Det lyder fornuftigt, men 
det lykkes som bekendt ikke altid. Nogle gange mangler 

den indre drivkraft, andre gange er ydre omstændigheder skyld 
i problemet. Der er mange grunde til, hvorfor det ikke lige 
lykkes. Men endnu flere grunde taler for at passe på helbredet 
under arbejdet – altid og overalt. 

Initiativer for arbejdssikkerhed og sundhedsbeskyttelse
Bevidstheden om arbejdssikkerhed og sundhedsbeskyttelse 
er steget i de senere år, men i forskellig grad i de enkelte lande. 
I Tyskland, Holland og Storbritannien mener for eksempel ca. 
22 procent af arbejderne, at arbejdet påvirker helbredet nega-
tivt. I Spanien, Litauen og Malta er det over 40 procent. I EU 
forlader i dag ca. 20 procent arbejdsmarkedet før tid på grund 
af helbredsmæssige problemer. Samtidig forventes det, at 30 
procent af arbejderne vil være mellem 55 og 64 år i 2030.

Disse tal stammer fra det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 
(EU-OSHA) – en netværksorganisation, som har beskæftiget 
sig med sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i mere end 
20 år. På alle niveauer. Det globale perspektiv spiller en lige så 
stor rolle som det nationale. EU-OSHA‘s initiativer skal ikke 
kun virke på politisk niveau, men også nå ud til store og små 
virksomheder såvel som til arbejdsgivere og arbejdstagere. 

EU-OSHA kører for tiden en kampagne om sunde arbejdspladser 
og sikker håndtering af farlige stoffer. Hvorfor? „På mange 
arbejdspladser er arbejderne udsat for farlige substanser. Der 
findes ganske vist allerede retslige grundlag og udarbejdede 
handlingsanbefalinger, men den nødvendige bevidsthed og 
viden mangler i mange tilfælde.“ I håndværksvirksomheder 
spiller håndteringen af farlige støvemissioner en væsentlig rolle. 
For åndedrætssygdomme og støvlungesygdomme er alvorlige. 
Desto vigtigere er forebyggende beskyttelsesforanstaltninger.

Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen kan betale sig
At øge bevidstheden og viden om sunde arbejdspladser i de 
forskellige lande betyder derfor også for teamene hos EU-OSHA 
at inddrage de deltagende håndværksvirksomheder og værk-
tøjsproducenter aktivt. Det handler her om tekniske videreud-
viklinger til beskyttelse af arbejderne og også om at overbevise 
beslutningstagerne. Naturligvis koster disse foranstaltninger 
som regel penge, men investeringerne kan betale sig. En studie 
har vist, at hver euro, der investeres i sikkerhed og sundhed  
på arbejdspladsen, er 2,20 euro værd i sidste ende. Sunde 
medarbejdere øger nemlig virksomhedens produktivitet og kan 
arbejde i flere år. Og hvor vigtigt det er at have højt kvalificerede 
og sunde medarbejdere, ved håndværksvirksomheder alt om.

EU-OSHA leverer desuden de videnskabelige og statistiske 
grundlag for, hvordan sundhedsbeskyttelsen kan forbedres 
yderligere med bindende grænseværdier. For eksempel hvad 
angår kvartsstøv. Det frigives ved næsten al bearbejdning af 
faste, mineralske stoffer eller overflader, også ved slibning. En 
fastskrevet grænseværdi på 0,05 mg/m³ for kvarts ville kunne 
reducere antallet af dødsfald som følge af lungekræft, der 
fremkaldes af krystallinsk siliciumoxid, fra 6.870 i 2010 til  
337 i 2060. For EU-OSHA ville det være et vigtigt skridt i den 
rigtige retning.
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I EU mener 26,87 procent af alle arbejdstagere over 50 år, 
at deres arbejde påvirker helbredet negativt. 

Støvfrit
Focus

26,87 %
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0,075 mg/m³
De hollandske retningslinjer for støvemissioner  
på arbejdspladsen er blandt de strengeste i Europa.  
For kvarts ligger de under 0,075 mg/m³. 

Støvfrit
Focus
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„Festool har altid 
haft fokus på emnet 
„støvfrit arbejde“. 
Det forbinder os.“
André Moons, TNO Holland

TNO

TNO er en hollandsk organisation for anvendt forskning. I Delft 
arbejder mere end 2.600 eksperter på at udvikle innovative og bære-
dygtige teknologier. Arbejdet omfatter hovedsageligt områderne 
industri, energi, sikkerhed og sundhed. Det drejer sig også i høj grad 
om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. 

TNO arbejder tæt sammen med firmaer og producenter om at  
forbedre deres produkter. TNO uddeler også certifikater, som giver 
kunderne en fornemmelse af, hvor sikkert og sundt det er at arbejde 
med produkterne. Den respektive bedømmelse gives på grundlag  
af avancerede performance test under praksisnære forhold.

TNO bedømmer enkelte maskiner som f.eks. støvsugere. Bedømmel-
sen tæller endnu mere, hvis der er tale om hele systemer bestående 
af støvsuger, slange og maskine. Mærket med den højeste kategori  
8 indikerer, at de tilladte grænseværdier i arbejderens indåndings-
zone ikke overskrides inden for tidsrummet af en normal arbejdsdag 
på 8 timer, når der arbejdes med systemet.

> www.dustfreeworking.tno.nl

Støvfrit
Focus

I Holland er man allerede meget tæt på dette mål. Holland 
er et af de lande i Europa, der har de strengeste retnings-
linjer for støvemissioner på arbejdspladsen. For kvarts lig-

ger de allerede i dag under 0,075 mg/m³. Desuden er maler-
firmaer og deres medarbejdere i Holland ikke kun forpligtet til 
at bruge udsugningssystemer på værksteder og i lukkede rum, 
men også på byggestilladser. Den lovmæssige forordning  
kræver, at støvbelastningen i en arbejders indåndingszone ikke 
overskrider de foreskrevne grænseværdier på en normal  
8 timers arbejdsdag. 

Topkarakter til Festools udsugningssystemer
De forskellige test udføres af den uafhængige organisation 
TNO. TNO uddeler testmærkater til værktøj, som viser i hvor 
mange arbejdstimer, grænseværdien overholdes. „Afgørende 
er systemet“, forklarer André Moons, projektleder for byggeri 
og underlag hos TNO. „Vi tester altid kombinationen af værktøj, 
støvsugerslange og støvsuger. Og det er dette system, som vi 
giver mærkatet til.“ 

Mere end tyve Festool systemer med forskellige værktøjer fra 
træ- eller malerområdet er blevet certificeret og tildelt den 
højeste kategori. Alle nye produkter vil fremover blive testet af 
TNO, før de kommer på markedet. Denne prøvningsinstans er 
ekstrem vigtig for Festool. For her kan maskinerne virkelig 
vise, hvad de kan. Desuden giver certificeringen kunderne et 
pålideligt holdepunkt.

Reduktion af støvemissioner i arbejdsprocesser
TNO‘s opgave går dog, som André Moons betoner, langt ud over 
at være en prøvningsinstans. „Vi er et slags forskningsinstitut, 
som baner vejen for tekniske innovationer. Derfor arbejder vi 
også tæt sammen med producenter som Festool for at forbedre 
potentialet af produkter og produktionsmetoder.“ Herunder 
hører også reduktionen af støvemissioner i maskinelle arbejds-
processer. 

Særligt imponerende er Laboratory for Materials, Energy and 
Construction (MEC-Lab) i Delft. Her har TNO’s eksperter ind-
rettet et såkaldt „Worst Case Room“, hvor innovative teknologier 
evalueres, og værktøjssystemer testes. I denne testomgivelse 
udsættes menneske og maskine for ekstreme situationer: ved 
høj eller lav ventilation, ved forskellig temperatur og luftfug-
tighed. En testcyklus varer en time, hvor støvemissionen 
bestemmes på forskellige målepunkter. 

Forbedring af tekniske systemer til støvudsugning
Resultaterne af disse test er interessante for begge parter: for 
værktøjsproducenten og for TNO. „Der er virksomheder, som 
tager emnet op, men så glemmer det igen. Festool derimod 
har altid haft fokus på emnet „støvfrit arbejde“. Det forbinder 
os, for i grunden beskæftiger vi os med de samme problem-
stillinger“, forklarer André Moons: „Hvordan kan vi forbedre 
tekniske systemer til støvudsugning? Hvilke professionelle 
løsninger kan vi tilbyde? Og hvordan lykkes det os at gøre 
håndværksvirksomheder og medarbejdere mere opmærk-
somme på støvfrit arbejde?“
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BRITISH LUNG FOUNDATION

British Lung Foundation (BLF) er en almennyttig fond i Storbritan-
nien, som bidrager til bekæmpelse af lungesygdomme i mange 
områder af samfundet. Støtteprogrammerne har fokus på medicinsk 
forskning for at forbedre diagnosen og behandlingen af lungesyg-
domme.

Luftvejene og lungen tager særligt skade af støvbelastning. Herunder 
hører blandt andet grove støvpartikler, der som regel opfanges af de 
fine næsehår eller af slimhinderne i næsesvælgrummet, men som 
også kan forårsage sygdomme og irritation der. Finstøvpartikler, der 
indåndes, kan trænge helt ned i alveolerne (lungeblærer) og forårsage 
alvorlige sygdomme som f.eks. astma, kronisk bronkitis, silikose 
eller endog kræft. 

En vigtig opgave for British Lung Foundation er at gøre folk 
opmærksomme på risikoen ved støv i omgivelserne eller på arbej-
det. Denne risiko kan ifølge BLF minimeres betydeligt gennem 
støvfrit arbejde.

> www.blf.org.uk

B ritish Lung Foundation (BLF) er en af de vigtige institu-
tioner, som beskæftiger sig intensivt med de medicinske 
virkninger og følger af støvemissioner. „BLF’s forskel-

lige programmer bidrager foruden forskningsarbejde også til 
diagnose og behandling af lungesygdomme, som fremkaldes 
af støv“, forklarer forskningsleder Ian Wibberly. Medicinsk set 
er det ikke noget nyt emne, men stadig højaktuelt.

Lungesygdommen silikose, som især forårsages af kvartsstøv, 
er en af verdens ældste erhvervssygdomme. Og der er stadig 
tusindvis af mennesker, som lider af sygdommen. Støv kan 
udløse sygdomme i næse- og svælgområdet eller i luftrørene, 
fine partikler kan komme ned i lungen. Særlig problematisk er 
den såkaldte „inerte støv“, som kvartsstøv hører til blandt. 
Kroppens egne forsvarsceller brækker bogstaveligt talt tæn-
derne på det. Man har for nyligt fundet ud af, at kvartsstøv 
endog kan fremkalde kræft.

Sensibilisering af virksomheder og arbejdere
„Sådanne diagnoser fremkalder angst, men de får også folk til 
at blive mere sensible over for emnet“, siger Ian Wibberly. Det 
er for det første nødvendigt, fordi den fare, der udgår fra støv, 
ikke kan ses med det blotte øje. For det andet er virkningen 
ikke umiddelbar. Havde man at gøre med en træstamme, som 
kunne slå en ihjel, ville det være betydeligt nemmere. Men 
støvpartikler, der indåndes, er nu engang små, og de virkelig 
farlige er meget små. 

Blandt det støv, der frigøres ved slibning af overflader, er der 
generende, men ufarlige store støvpartikler, der som regel 
opfanges af næsehårene eller slimhinderne. Så er der sund-
hedsskadeligt støv som f.eks. cement, spartel, puds eller lak, 
som kan trænge ned i lungeblærerne og blive farlige i store 
mængder og over lange tidsrum. Sygdomsfremkaldende støv 
som f.eks. asbest, arsen eller bly forårsager allerede i små 
koncentrationer alvorlige skader. 

Støvfrit skal være reglen, ikke undtagelsen
Støv er altså ikke uden risiko. Og det farligste ved støv er, at 
skaderne på menneske og maskine ofte kommer snigende. 
Derfor kan der kun være en regel for malere: At arbejde sundt 
og rent betyder at arbejde støvfrit. På værkstedet og på bygge-
pladsen. 

Den fare, som udgår fra 
støv, kan ikke ses med 
det blotte øje. Støvpartik-
lerne er små, og de 
virkelig farlige er meget 
små.

Støvfrit
Focus
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Koncentrationen af krystallinsk silicium udgør i nogle  
byggematerialer over 90 procent. Den siliciumoxid,  
der frigøres under arbejdet på byggepladser, er en af 
hovedårsagerne til alvorlige lunge- og luftvejssygdomme.

90 %

Støvfrit
Focus
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CTL MINI/MIDI & CTL SYS | CTL 26/36/48
Til ufarligt støv med OEL > 1 mg/m³ (husstøv)

CTM 26/36/48 | CT 36 AC PLANEX
Til sundhedsskadeligt støv med OEL ≥ 0,1 mg/m³ 
(cement, spartel, puds, maling og lak)

CTH 26/48
Til sygdomsfremkaldende eller endda kræft-
fremkaldende støv med OEL < 0,1 mg/m³ (asbest, 
arsen, bly)

FESTOOL

Festool har den passende støvsuger til hver anvendelse. Alt efter 
anvendelsesformål. Og alt efter støvklasse. Støvklasserne er afgø-
rende. De angiver CLEANTEC støvsugernes egnethed til de enkelte 
støvtyper og fastsatte arbejdspladsgrænseværdier (OEL).

Støvfrit
Focus

Ren luft er sundere – ved at arbejde med Festool 
Hvad kan man gøre mere for at overbevise håndværkere om, 
at støvfrit arbejde bidrager væsentligt til at aflaste menneske 
og maskine. Der vil selvfølgelig også fremover være mange 
grunde til, hvorfor der lige ikke kan arbejdes med støvudsug-
ning. Men endnu flere grunde taler for at passe på helbredet 
under arbejdet – altid og overalt. Fordi ren luft er sundere. Ved 
at arbejde med Festool. Og det er ikke kun den sunde menne-
skeforstand, der siger det.

FLERE INFORMATIONER 
Hvad den nye generation af Festool CLEANTEC støvsugerne kan, kan 
du også læse mere om i denne magasinudgave. 
> Artikel på side 14

A t arbejde sundt og rent betyder at arbejde støv-
frit – denne maksime har Festool taget til sig som ingen 
anden værktøjsproducent. I 1966 kom verdens første 

rystepudser med støvudsugning på markedet. Karl Attinger var 
dengang anvendelsesteknisk leder og husker: „Det var en min-
dre sensation. For os var det klart, at vi måtte udsuge støvet 
der, hvor det opstår. Det lykkedes os for første gang med ryste-
pudseren RTT-S i kombination med industristøvsugeren. Et 
støvforskningsinstitut målte og bekræftede, at vi hermed opnå-
ede en støvudsugning på 95 procent ved kontinuerlig drift!“ 

Det var for mere end 50 år siden. I dag er udsugningssyste-
merne langt mere raffineret. Og Festool er den eneste produ-
cent af el-værktøj, som selv fremstiller sine støvsugere. „Det 
er vigtigt“, betoner produktchef Andreas Buck, „for system er 
det, der tæller“. Kun når værktøjet, slangen og støvsugeren 
passer perfekt sammen, kan vi opnå en maksimal sugeeffekt. 
Kun sådan kan vi hjælpe håndværkerne optimalt.“

Alle fordele ved støvudsugning i system 
For Festool består kunsten i at integrere de nævnte medicin-
ske, tekniske og juridiske aspekter ved støvfrit arbejde i et 
sådant system. Det betyder i praksis at udvikle den rigtige 
støvsuger til alle støvklasser, at gøre støvudsugningen så let 
som mulig for håndværkeren og i sidste ende overbevise hånd-
værkerne med de respektive produkter om, at støvfrit arbejde 
bidrager væsentligt til at aflaste menneske og maskine.

Arbejdspladsgrænseværdierne (OEL) for de forskellige støv-
klasser er vigtige vejledende værdier for støvudsugningen. 
Festool har den passende støvsuger til hver støvklasse. 
CLEANTEC støvsugernes filtersystemer har en filtreringsgrad 
på over 99 procent ved sundhedsskadeligt støv i klasse L 
(husstøv) og M (bl.a. cement, spartel, puds). Ved sygdoms-
fremkaldende støv i klasse H (asbest, arsen, bly) er det endda 
99,995 procent. 

Støvudsugning skal være let og en selvfølgelighed
CLEANTEC støvsugerne er ikke bare højeffektive i ydelse, men 
også i håndtering. „Vores mål er jo, at håndværkerne anvender 
dem som en selvfølge – altid og overalt“, forklarer Andreas 
Buck. Det er først og fremmest tilfældet ved stationært arbejde 
på værkstedet, men støvudsugningen må heller ikke være 
besværlig ved mobil anvendelse på byggepladsen. Alt skal gå 
let fra hånden – lige fra transport af støvsugeren til start og 
stop af støvsugeren via værktøjet, arbejdet med støvsugerslan-
gen, rengøring af filteret og støvposen, og ikke mindst skal 
slibe- og sugeeffekten være konstant.

Festools kollegaer i den anvendelsestekniske afdeling gør alt 
for at realisere dette. Støvsugerne videreudvikles løbende. De 
kører ganske vist ikke autonomt endnu, men er ekstremt lette 
og manøvredygtige. Til arbejdet på høje stilladser fås den 
handy støvsuger CTL SYS i Systainer-format. For at øge kapa-
citeten har vi udviklet det automatiske rengøringssystem 
AUTOCLEAN. Der fås endda en SELF CLEAN filterpose med 
selvrensende effekt. Den nye generation af CLEANTEC støvsu-
gere har en ny, mere effektiv slange og kan endda betjenes via 
Bluetooth (se artiklen på side 14).
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„Vores mål er, at 
håndværkerne anvender 
vores udsugningssys-
temer som en selvfølge – 
altid og overalt.“
Andreas Buck, Festool

99,9 %
99,9 procent af den støv, der opstår ved traditionel  
slibning, savning eller skæring, opsuges af Festool  
støvsugerne i støvklasse M. 

Støvfrit
Focus
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UDSUGNING 4.0

Festool har videreudviklet den aktuelle 
generation af CLEANTEC støvsugerne. 
Resultatet er mange nyheder, der 
hver for sig og sammen revolutionerer 
støvudsugningen.
 Tekst Fotografi
 Anja Soeder Thomas Baumann

H os Festool har alt system. Det er let at sige – især, når 
alt selvfølgelig skal fungere. For eksempel hvad angår 
støvudsugningen. En excentersliber skal sørge for 

fremragende sliberesultater, støvsugeren for optimal udsug-
ning. Begge har brug for strøm. Begge er forbundet med en 
støvsugerslange, der sikrer en høj sugeeffekt og begrænser 
bevægelsesfriheden under arbejdet så lidt som muligt. Når 
arbejdet er gjort, skal alt kunne pakkes hurtigt sammen og 
transporteres væk igen. 

Det er ingen grå teori, men reel praksis. Og systemet fungerer 
kun i praksis, når hver eneste detalje stemmer, og alt passer 
perfekt sammen. Der er så først tale om et egentligt system. 
Derfor tænker Festool altid et skridt videre. I detalje og i 
system. 

Glat slange med mere sugekapacitet 
De videreudviklede CLEANTEC støvsugere viser på impone-
rende vis, hvad der kommer ud af det: en masse nyheder, der 
alle gør det lettere at arbejde støvfrit. Støvsugerslangen, som 
forbinder værktøjet og støvsugeren, har tydeligt ændret sig. 
Dens overflade virker som en slags slangehud – glat og mange 

siger flottere. Det drejer sig dog her om funktionelle detaljer 
og ikke om et smukt udseende. Den glatte overflade forbedrer 
nemlig håndteringen og forhindrer, at slangen sætter sig fast 
på kanter eller på føringsskinnen. Det nye materiale gør den 
udvendige flade mere elastisk og samtidig mere robust – især 
på kritiske steder. 

Den indvendige side af støvsugerslangen er ikke længere cylin-
drisk, men konisk. Og det viser virkning: Den koniske konstruk-
tion reducerer friktionen i slangen og øger dermed luftstrøm-
men med over 20 procent. Det betyder, at også sugekapaciteten 
øges. Den nye CLEANTEC udsugningsadapter sørger for, at 
slangen sidder sikkert på værktøjet. Der kan endda uden 
videre forbindes to slanger med hinanden. 

I brug er støvsugerslangen altså enestående, men den viser 
sig også fra sin bedste side under transport. Start- og slutstyk-
ket kan stikkes sammen ved transport, så eventuelle støvrester 
bliver sikkert i slangen. Den optimerede SYS-Dock på støvsu-
gerne CT 26, 36 og 48 giver nok plads til sikker opbevaring. Med 
den nye T-LOC funktion på SYS-Dock er det let at forbinde en 
Systainer eller SYS-ToolBox med støvsugeren. Støvsugeren har 

Udsugning 4.0
Tools Wendlingen

Tyskland
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↑ Med den nye T-LOC er det endnu 
nemmere at stable SYSTAINERE, 
SORTAINERE og SYS-ToolBox på 
støvsugeren.

Udsugning 4.0
Tools
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↑ Støvsugeren kan startes og 
stoppes med fjernbetjeningen på 
støvsugerslangen.

← Den nye SYS-Dock på støv-
sugerne CT 26, 36 og 48 giver 
nok plads til sikker opbevaring. 
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CT-F BT/M 

• Bluetooth fjernbetjening til 
støvsugerslange

• Start af støvsugeren direkte 
fra støvsugerslangen

• Bluetooth modul til montering 
på støvsugeren 

• Eftermonteringsmodel til det 
ledige slot på CT 26, 36, 48

BP 18 LI 5,2/6,2 AS-BT

• Med Bluetooth batteriet star-
ter støvsugeren automatisk, 
når akku værktøjet tændes 

• Kompatibel med modtager-
modulet til CLEANTEC CT 26, 
36, 48 

desuden en ny og ikke mindre gennemtænkt kabeloprulning. 
Takket være den nye klapmekanisme kan ledningen hurtigt 
tages af, og man slipper for at bruge tid på at rulle ledningen ud.

Bluetooth-modul til CLEANTEC støvsugere 
Foruden slangen er der en forholdsvis uanseelig nyhed med 
stor virkning. Det drejer sig om et Bluetooth-modul, som kan 
eftermonteres i det ledige stik på CLEANTEC støvsugerne. Via 
denne modtager kan støvsugeren startes og stoppes med 
fjernbetjening. Man slipper for at gå hen til støvsugeren. Det 
er især en fordel, når der gøres rent indimellem, og støvsuge-
ren er i AUTO-funktion. Forbindelsen til senderen sker via 
Bluetooth på to forskellige måder: For det første er der en 
fjernbetjening, som lægges omkring støvsugerslangen som et 
armbåndsur, altså tæt på værktøjet. For det andet kommuni-
kerer Bluetooth-modulet på støvsugeren med de nye Festool 
Bluetooth batterier. Hermed kan støvsugeren også startes 
automatisk via et akku værktøj.

Forbindelsen mellem værktøjet og støvsugeren afhænger altså 
ikke længere af ledningsstrømmen, men er altid „online“. Det 
kan altså ikke ske, at man arbejder uden støvudsugning. Det 
er let at forbinde senderen og modtageren med hinanden. 
Bluetooth-batteriet fås – alt efter den krævede udholdenhed 
og kraftudfoldelse – med 5,2 eller 6,2 Ah. Med AIRSTREAM-bat-
teriladeren SCA 8 kan batterierne oplades hurtigt og effektivt. 

Støvudsugning med system 
Revolutionen inden for støvudsugning foregår altså både i det 
små og i det store. Ikke alt er blevet opfundet på ny, men meget 
er blevet forbedret målrettet og systematisk. „Facelift“ kalder 
man det i fagverdenen. Og hvis man forestiller sig et ansigt til 
de aktuelle CLEANTEC støvsugere, er det bestemt en smiley. 
De vil i hvert fald nok få kunderne til at smile.

BLUETOOTH FORBINDER
Parring af sender og modtager sker enten via fjernbetjeningen  
eller akku værktøjet. På den måde kan støvsugeren let og hurtigt 
forbindes via Bluetooth modulet. Hvordan det gøres, kan du se  
i vores video på:
> www.festool.com/bluetooth

D27/32 & D36/32 

• Højere elasticitet og bedre 
håndtering

• Konisk konstruktion øger  
luftstrømmen med 20 procent 
– og dermed også sugekapa-
citeten

• Glat overflade forhindrer,  
at slangen sætter sig fast  
på kanter

• Ny CLEANTEC udsugnings-
adapter med integreret 
bajonetlukning holder slangen 
sikkert på plads

SYS-DOCK

• Ny SYS-Dock på støvsugerne 
CT 26, 36, 48 (med undtagelse 
af HD-støvsugerne)

• T-LOC til sikker fastgørelse  
af SYSTAINER, SORTAINER  
og SYS-ToolBox 

BEDRE END NOGENSINDE FØR

Det har aldrig været lettere at arbejde støvfrit. Det sørger masser  
af nyttige hjælpere for, som gør Festool udsugningssystemet endnu 
bedre. De er lette at betjene, er gennemtænkte og selvtænkende.  
Og så kan de også kommunikere.

→ I aktion er støvsugeren enestå-
ende, men den viser sig også fra sin 
bedste side under transport.

Udsugning 4.0
Tools
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STUDIUM 
I FARVER

Tekst Fotografi
Anja Soeder Ronald Kreimel 

Hvordan kan man få et bygningskompleks med seks etager og 
et nytteareal på over 20.000 kvadratmeter til ikke at virke tung? 
Med masser af rundinger og masser af farve. Det er Handels-
højskolen i Wien et glimrende eksempel på.

Colors & Surfaces Wien
Østrigstudium i farver
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↑ Farveforløbet på de forskellige 
etager og lamellerne af ædelgran 
giver bygningen en levende facade.

Colors & Surfaces
Studium i farver
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Farvespillet strækker 
sig over vægge, gulve 
og møbler – til projekt-
lokalerne, der rager 
ind i rummet som „reder“.

↑ Arkitekturens farver og  
materialer er modige, men også 
animerende.

Colors & Surfaces
Studium i farver
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D enne arkitektur har et lysende sind. Det mærker man. 
Og det ser man. Selv på grå dage. Facaden ligner en 
solopgang, der skifter farve på vejen op: Rød i stueetagen, 

mens den gule andel stiger i de ovenfor liggende etager. Far-
velagene strækker sig over hele facaden på den 200 meter 
lange bygning. De hænger ud i store buer og trækker sig til-
bage. Helt oppe er der såkaldte „sunshine corners“ – solrige 
hjørner, hvor man kan trække sig tilbage og slappe af. 

En levende og organisk arkitektur
Arkitekterne fra Londoner CRAB Studio har dyppet de to store 
bygninger på Handelshøjskolen i Wien i farve. Foran facadens 
varme orangefarver er der placeret lameller i ubehandlet ædel-
træ, som kommunikerer med den tilstødende park omkring 
Wiener Prater. De nye bygninger danner en organisk struktur, 
med tiden slynger planter sig om lamellerne, og arkitekturen 
bliver til et grønt anlæg.

I institutbygningen er der tre fakultetsområder og fire forsk-
ningsinstitutter, desuden et bibliotek samt undervisnings- og 
projektlokaler. I administrationsbygningen sidder hele handels-
højskolens administration. Kontorerne og opholdsrummene er 
placeret langs ydervæggene, mens teknikrummene er placeret 
i den indvendige kerne. Udkastet er et resultat af arkitekterne 
Peter Cook og Gavin Robothams overbevisning om, at lære- og 
administrationsbygninger ikke kun er beregnet til at lære og 
arbejde i. Det er „levende bygninger“, med store og animerende 
undervisningslokaler eller kontorer og også steder, hvor man 
bare „hænger ud“ eller slapper af efter arbejdet.

Modig farverigdom og udsøgte materialer
Denne opfattelse kommer selvfølgelig ikke kun til udtryk uden-
for, men også indenfor. Også her spiller arkitekterne med 
grundfarver og accenter. Mosgrønne vægge møder kanariegule 
nedhængte lofter. Projektlokalerne hænger som „reder“ i insti-
tutbygningens øverste etage. I biblioteksområdet kan man 
trække sig tilbage i blå og pinkfarvede „stillekapsler“.Grå 
betonsøjler rager op fra det blågule melerede gulv. Det kon-
trastrige farvespil videreføres til hylderne, skabene, bordene og 
siddemøblerne. Man kigger ud gennem gule vinduesrammer. 

Det er modigt, men også animerende. Arkitekturens udsøgte 
farver og materialer stikker bogstaveligt talt i øjnene. De to nye 
bygninger sætter således sit tydelige tegn på Handelshøjskolen 
i Wien. De tjener ikke som hylster for et fungerende undervis-
ningssted, men gør højskolen selv til et levende sted. 

↑ Den lysende gule farve på de 
lyddæmpende lofter og vinduer 
løber gennem hele bygningskom-
plekset.

HANDELSHØJSKOLEN I WIEN 
Arkitekter: CRAB Studio, London
Fuldførelse: 2014
> www.crab-studio.com

Colors & Surfaces
Studium i farver
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MICROFINO er mindre hård end de andre 
typer mikrocement. Derfor er den ude-
lukkende beregnet til lodrette overflader, 
som ikke er beregnet til at gå på. Dens 
fine tekstur tillader forskellige effekter.

MICRODECK er egnet til både gulve og 
vægge. Den er yderst holdbar. Dens  
midterste tekstur er yderst bestandig og 
plejevenlig – er altså ideel til stærkt 
belastede gulve.

MICROSTONE anbefales til ekstremt 
belastede gulve inden- og udendørs tak-
ket være dens skridsikre egenskaber og 
den høje bestandighed. Den grove teks-
tur giver mikrocement et stenlignende 
udseende.

AQUACIMENT er på grund af sin mod-
standsdygtighed over for salt og klor 
ideel til swimmingpools og damme. Den 
giver en sammenhængende flade uden 
fuger. Ved kontakt med vand hærder den 
yderligere. 

MICROBASE anvendes som grundlag  
i alle anvendelser med mikrocement, 
men også som finish til rustikke gulve. 
Dens regelmæssige tekstur giver over-
fladen en individuel håndskrift. 

MIKROCEMENT
Fine overflader uden fuger på gulve og vægge – det behersker mikrocement 
perfekt. Men kun hvis man gør det rigtigt. Vi viser dig, hvordan det gøres. 

HVAD ER MIKROCEMENT? 

Mikrocement er spartelmasse på 
cementbasis. Materialet virker lidt 
grovere end beton, men er ekstremt  
plejevenligt, holdbart og robust. Til  
sidst forsegles overfladen, så den  
er modstandsdygtig over for snavs,  
vand og også mug. 

ANVENDELSESOMRÅDER

Mikrocement egner sig fremragende til 
stærkt belastede fugefrie overflader i 
badeværelser og køkkener, restauranter 
eller butikker. I de sydlige lande anven-
des materialet også til udendørs arealer.

OPTIK OG HAPTIK

Mikrocement har en særlig optik og 
haptik. Den kan – alt efter ønske – bear-
bejdes i forskellige overfladekvaliteter. 
Da det drejer sig om et pigmenteret 
materiale, kan de respektive overflader 
udføres i næsten alle farvetoner. Kunden 
får altså i sidste ende et ægte unikat.

MATERIALEVALG

Mikrocement fås fra forskellige produ-
center i forskellige materialegrader. Den 
spanske producent TT TOPCIMENT skelner 
f.eks. mellem fem typer materialer:

Mikrocement
Knowhow



24 25

FESTOOL MAGASIN 
№ 3

FLERE INFORMATIONER
Hvordan professionelle bearbejder 
mikrocement, og hvilke imponerende 
resultater man kan få ud af det, kan  
du også læse mere om i denne maga-
sinudgave.
> Artikel på de følgende sider

LAGOPBYGNING

Bearbejdning af mikrocement i fem  
lag og flere arbejdstrin giver optimale 
resultater:

1. Dispersionsbaseret dybdegrunder 
I første trin lægges vævet på, og den 
dispersionsbaserede dybdegrunder 
Recina/kunststof påføres i et tyndt  
lag med rullen. Hermed spærres under-
laget.

4. Akrylbaseret spærregrunder 
Spærregrunder er et slags filmdannende 
middel, som forhindrer gennemslag af 
pletter eller pigmenter. Den akrylbase-
rede spærregrunder påføres på fladen 
med rullen.

5. To-komponent-forsegling 
Den efterfølgende forsegling foregår 
med to komponenter på opløsningsmid-
delbasis, der påføres med en korthåret 
rulle. I køkken og badeværelse forhindrer 
forseglingen, at f.eks. fedt- og plejemid-
delrester kan ses på overfladen. I sidste 
ende har man en overflade, der er hård, 
robust og også holdbar.

Dette trin udføres to gange!

BEARBEJDNING

Bearbejdningen af mikrocement sker  
i flere lag, som forklares i nedenstående 
illustration. Det er vigtigt, at underlaget 
er bæredygtigt. Mikrocement påføres  
i en tykkelse på maksimalt 3 millimeter  
i alt. 

RENT ARBEJDE

En effektiv udsugning er enormt vigtig, 
når der arbejdes med mikrocement, af 
hensyn til medarbejderne og resultatet. 
Fordi: Lægger den frigjorte støv sig  
på overfladen under mellemslibningen,  
forringes belægningens kvalitet. Her 
yder slibesystemerne fra Festool og 
CLEANTEC støvsugerne et godt stykke 
arbejde.

MIKROCEMENT
Knowhow

2. MICROBASE + akrylharpiks 
Til det andet lag rører man MICROBASE 
med akrylharpiks (blandingsforhold: 
10 kg MICROBASE og 4 liter akrylharpiks). 
Det er ved alle blandeprocesser vigtigt, 
at man overholder de blandingsforhold 
og blandetider, som producenten har 
angivet. Derefter påføres materialet med 
en spartel af rustfrit stål og afrettes til 
korntykkelsen.

Mellemslibning med ROTEX RO 150, ETS 
150/5 eller ETS EC 150/5 og slibepapiret 
Granat med korn P80 til P120.

Dette trin udføres to gange!

3. MICROFINO eller DECK, STONE, 
AQUACIMENT + akrylharpiks
Det tredje lag består af mikrocement 
med akrylharpiks, ved brug af  
MICROFINO i blandingsforholdet 10 kg 
mikrocement og 5 liter akrylharpiks. 
Materialet påføres med en spartel  
af rustfrit stål og afrettes derefter til  
korntykkelsen.

Mellemslibning med ROTEX RO 150, ETS 
150/5 eller ETS EC 150/5 og slibepapiret 
Granat med korn P100 til P150.

Dette trin udføres to gange!

DEN PERFEKTE SLIBNING

Bearbejdningen af mikrocement kræver 
flere mellemslibninger. Det klares  
perfekt med Festool excentersliberen 
ROTEX RO 150 eller excentersliberne 
ETS 150/5 og ETS EC 150/5. Som slibe-
middel anbefaler vi Granat med korn  
P80 til P150. 
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BLANCO 
SEDA

Francisco J. Rodriguez kommer fra en malerfamilie. Han har 
bogstaveligt talt farve i blodet, for nylig blev der endda opdaget 
spor af mikrocement. For 14 år siden startede han eget firma 
i Barcelona. Vi har besøgt chefen for Blanco Seda på et af hans 
usædvanlige byggepladser.

 Tekst Fotografi
 Ralf Christofori Georg Roske

Barcelona
SpanienBlanco Seda

Dedication
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Francisco J. Rodriguez 
elsker det krævende, 
det nye. Han er samvittig-
hedsfuld og innovativ. 
Også når han laver noget 
nyt, vil han gøre det rigtigt.

↑ Færdig? Langtfra! Festool  
kontrollampen viser også alle 
ujævnheder i den mørke gang.

Blanco Seda
Dedication
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P å vej til byggepladsen kører vi gennem brede veje med 
prægtige byejendomme. Af og til dukker der en Gaudí- 
facade op. Kort før Ramblaen møder havnen, drejer vi 

ind i Barri Gòtic, Barcelonas ældste bydel. Her bliver gaderne 
pludseligt smallere. Vi betræder et beboelseshus gennem en 
smedejernsdør. Trappeopgangen er smal, elevatoren minder 
snarere om en rørpost. På første sal åbner der sig en helt ny 
verden: en etage på 350 kvadratmeter beboelsesareal. 

Højeste kvalitet som unik fordel
Francisco J. Rodriguez, indehaver af malerfirmaet Blanco 
Seda, modtager os med to af sine medarbejdere på byggeplad-
sen. Hvordan de har fået gipspladerne og spartelsækkene, 
slibemaskinerne og støvsugerne herop, forbliver en gåde. Det 
er et kæmpe arbejde: Vægge er brudt ned, flyttet og sat op igen. 
Det har til dels været nødvendigt at åbne gulvet helt for at 
istandsætte de bærende bjælker nedenunder. Hele etagen er 
blevet opdelt i tre lejligheder, som er tilgængelige fra en fælles 
gang. Gangen til de tre lejligheder er malet i antracit. Det ser 
ud til, at væggen er færdig. Francisco Rodriguez siger: „Det 
er først begyndelsen.“ Festool kontrollampen, som han lægger 
ind mod væggen, giver ham ret. 

„Rodri“, som alle her kalder chefen, tager det nøje. Hver detalje 
tæller. Og det er også hemmeligheden bag hans succes. Blanco 
Seda er et forholdsvis lille firma, men meget efterspurgt – hos 
medarbejdere, der gerne vil arbejde som ham og hos kunder, 
der forventer højeste kvalitet. For tiden er Rodri ved at drukne 
i ordrer, men han har ikke lyst til at fremstille massevarer på 
samlebånd. „Jeg interesserer mig for ordrer, der udfordrer mig. 
Sådan er jeg opvokset, og jeg har bevaret denne nysgerrighed 
som maler“, siger han. „Derfor kan jeg bedst lide projekter, 
som bringer mig og mine medarbejdere videre.““ 

Nysgerrighed parret med erfaring og viden
Francisco J. Rodriguez startede eget firma i 2004. Gennem 
årene har han opbygget sit eget team, som deler hans opfattelse 
af krævende malerhåndværk. Han elsker det krævende, det nye. 
Han er samvittighedsfuld og innovativ. Også når han laver noget 
nyt, vil han gøre det rigtigt. Han opdagede allerede omkring 
årtusindeskiftet materialet mikrocement. Dengang var der ikke 
mange, der kendte dette materiale. „Det fascinerede mig fra 
starten, at man kan fremstille lukkede, fugefrie overflader med 
mikrocement, som er ekstremt flotte og samtidig robuste.“ 

Rodri gjorde sine første erfaringer med materialet fra en nord-
amerikansk producent, før han stødte på TOPCIMENT i Valen-
cia. „Der opstod et samspil, hvor TOPCIMENT videreudviklede 
mikrocementen, mens jeg perfektionerede bearbejdningen 
yderligere. Denne erfaring er af uvurderlig værdi for mig i dag“, 
siger han, „fordi anvendelsen af mikrocement kræver meget 
erfaring og viden – og selvfølgelig også det rigtige værktøj.“

For kunderne – med arkitekten
Rodri hører efterhånden til blandt de bedste inden for sit fag 
og er blandt de få, man tør betro med ethvert krævende maler-
job – og det ikke kun inden for området mikrocement. Det ved 
også Luca Lancini. Arkitekten fra Brescia har længe haft 
bureau i Barcelona. Han har realiseret mange projekter med 
Francisco J. Rodriguez, også det aktuelle i det gotiske kvarter. 

↑ Francisco J. Rodriguez giver  
de gamle vinduesrammer en perfekt 
slibning. 

↓ Arbejde, hvor andre holder ferie: 
i Barcelonas gamle bydel.

Blanco Seda
Dedication
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↑ Disken er lavet af Blanco Seda – 
naturligvis i fint mikrocement.

← På baren „Ancestral“ drøfter 
Francisco J. Rodriguez de næste 
projekter med Luca Lancini. 

↓ Rodri har næsten altid mønster-
bogen til mikrocement med.

BLANCO SEDA 
Francisco J. Rodriguez stammer fra en malerfamilie i andalusiske 
Almería. Han hjalp tidligt sin onkel på arbejdet. I 1997 flytter han til 
Barcelona. I 2004 starter han eget firma. Han kalder det Blanco 
Seda – hvid silke. Foruden krævende malerarbejde har Blanco Seda 
specialiseret sig i bearbejdningen af mikrocement, i ind- og udland.
> www.blancoseda.com

LUCA LANCINI & CO. 
> www.lucalancini.net

Blanco Seda
Dedication

De mødes på byggepladsen og taler om de næste trin. Et godt 
samarbejde er afgørende, betoner Lancini: „Jeg arbejder for 
mine kunder og arbejder sammen med håndværkerne. Jeg er 
af den mening, at god arkitektur ikke kun opstår i hovedet af 
en arkitekt, men i fællesskab.“ Det kan for eksempel sagtens 
forekomme, at Lancini har en god ide, men Rodri en bedre. 
Eller omvendt. I sidste ende er det ligegyldigt. Resultatet er 
det, der tæller. Især hvis det skal være usædvanligt.

Den bar, hvor de to fører de egentlig vigtige samtaler, er også 
usædvanlig. I baren „Ancestral“ på Carrer de Provença er 
begge på hjemmebane. Lancini har designet den, Rodri har 
lavet disken – naturligvis i fint mikrocement. Her viser materi-
alet den æstetik og robusthed, som Rodri har nævnt. At diskens 
tynde overflade er opstået i otte komplicerede arbejdstrin, 
lønner sig: Der er ingen mærker, ingen ridser, ingen pletter. 
Ingen engang den hjemmelavede vermouth kan gøre den noget.

Altid på jagt efter udfordringer
Over et glas fortæller de begge om fælles projekter, f.eks. i 
Berlin, hvor teamet fra Blanco Seda blev importeret med hele 
sin knowhow for at udstyre en lejlighed med mikrocement i stor 
stil. Og de snakker om det, der forbinder dem: Nysgerrigheden 
og jagten efter udfordringer, som de kan vokse med. Rodri 
fortæller ligesom tilfældigt, hvordan han i 2003 styrtede ned 
fra et stillads i 12 meters højde og faldt på benene. Måske ved 
man efter sådan en eksistentiel erfaring, hvorfor man lever 
eller arbejder. Rodri synes at leve for sit arbejde. Og det taler 
hans projekter også for. 
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Tekst
Ralf Christofori

Fotografi
Georg Roske

MAKSIMAL 
MIKRO-
CEMENT

Barcelona
Spanien

Colors & Surfaces
Maksimal mikrocement

Denne lejlighed i Barcelona fremtræder som en sammenhæn-
gende enhed. Stue og soveværelse, køkken og badeværelse 
går sammen uden overgang. Dette indtryk forstærkes af den 
omfattende brug af mikrocement. Utroligt, hvad man kan opnå 
hermed.
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↑ I bruseren er der anvendt en 
mere mørk mikrocement på gulv og 
vægge. 

↗ En reduceret, men sammenhæn-
gende overflade går gennem hele 
lejligheden.

→ Ved mikrocement kommer det 
an på materialet, men endnu mere 
på en fin og omhyggelig bearbejd-
ning.

Mikrocement skaber en 
sammenhængende over-
flade, som går gennem hele 
lejligheden fra gulvet over 
væggene til vådrummene.

Colors & Surfaces
Maksimal mikrocement
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Colors & Surfaces
Maksimal mikrocement
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Colors & Surfaces
Maksimal mikrocement
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↑ Francisco J. Rodriguez med  
arkitekterne Yoshihide Kobanawa  
og Kaoru Fujii. 

← Mikrocementen MICRODECK kan 
holde til noget – endda børnecykler  
i lejligheden.

LEJLIGHED, BARCELONA 
Arkitekter: KOBFUJI ARCHITECTS, Barcelona
Malerfirma: Blanco Seda, Barcelona
Fuldførelse: 2016
> www.kobfuji.com
> www.blancoseda.com

TOPCIMENT MICRODECK
Mikrocementen MICRODECK fra TOPCIMENT egner sig 
fremragende til indendørs. Hermed kan der fremstilles 
fugefrie overflader på gulve, vægge, håndvaske eller  
i badeværelser. MICRODECK er meget robust og mod-
standsdygtig over for stød, ridser, pletter osv. 

Colors & Surfaces
Maksimal mikrocement

A t ombygge en lejlighed i Barcelonas gamle bydel betyder 
i de fleste tilfælde, at man må vende og modernisere 
enhver sten, enhver væg og endda gulvet. Yoshihide 

Kobanawa og Kaoru Fujii, som har boet i den katalanske hoved-
stad i mange år, vidste det. Det kunne ikke være anderledes i 
denne lejlighed. „Det var ikke let. Heller ikke selvom det ser 
sådan ud i færdig tilstand“, siger de to japanske arkitekter, 
som er kendt for at arbejde meget præcist. Det var ikke kun 
grundplanen, der var svær – en lang slange med små værelser 
mellem facade og baggård. Men også bygningens struktur lod 
meget tilbage at ønske. 

Det ser man ikke noget af i dag. Der er opstået en sammen-
hængende åben lejlighed, som kun et sted er adskilt af en 
loftshøj glasdør. Badeværelse og garderobe står som en ø på 
en sokkel, køkkenet støder lige op til. Dybe vægelementer, hvor 
der er monteret skabe, strukturerer rummet. Det er en slags 
minimalisme, som dog på ingen måde virker klinisk. Det ses 
tydeligst i de anvendte farver og materialer.

Mikrocement som sammenhængende overflade
Bygherrerne, en ung katalansk familie, og arkitekterne var 
fra starten af enige om at arbejde med materialet mikrocement 
for at opnå en reduceret, men sammenhængende overflade, 
som går gennem hele lejligheden. Gulv og vægelementer er 
holdt i en lys, men varm grå farve, badeværelset med bruser 
og toilet i en mørkere grå. Valget faldt på materialet MICRO-
DECK fra TOPCIMENT, fordi det har en let struktur og dermed 
er skridfast og også yderst holdbart.

„Den store fordel ved mikrocement er, at man ganske vist har 
brug for et fast underlag, men også kan arbejde med den eksi-
sterende struktur ved renovering eller restaurering“, forklarer 
Francisco J. Rodriguez, indehaver af malerfirmaet Blanco Seda 
og anerkendt specialist i mikrocement. „Det betyder, at der på 
gulvet under MICRODECK findes nyopbyggede underlag, men 
også fliser. Man skal bare spærre underlaget rigtigt.“ Så begyn-
der lagopbygningen på i alt otte trin. Efter grundingen påføres 
der først et MICROBASE-lag, derefter påføres MICRODECK, 
herover en akrylbaseret spærregrunder og til sidst en to-kom-
ponent-forsegling. „Vi påfører materialet og sliber det. Næsten 
alle trin skal udføres to gange. Og hver enkelt arbejdsgang 
medfører, at resultatet i sidste ende stemmer“, betoner Rod-
riguez.

Omhyggelig og præcis bearbejdning
120 kvadratmeter MICRODECK-gulv er opstået i denne kom-
plekse proces, hertil kommer bruser, toilet og håndvask, gar-
derobe med skabe og ikke mindst øen, som alt står på. Man 
kan næppe tro, at teamet fra Blanco Seda kun brugte elleve 
dage på dette arbejde. „Vi er hurtige, men mikrocement kræver 
sin tid, fordi arbejdet skal foregå meget omhyggeligt og præcist. 
Vil du opnå 100 procent kvalitet med mikrocement, afhænger 
30 procent af materialet og 70 procent af den rigtige bearbejd-
ning“, betoner „Rodri“. Og hvad med værktøjet? „Det spiller 
selvfølgelig en afgørende rolle i bearbejdningen. Vi arbejder 
næsten udelukkende med Festool maskiner, som især er en 
enorm hjælp under slibearbejdet.“ 

Det er ikke første gang, at de to arkitekter arbejder sammen 
med Blanco Seda. At Yoshihide Kobanawa og Kaoru Fujii ville 
have Francisco J.  Rodriguez til lejligheden, er altså ikke noget 
tilfælde. Og resultatet giver dem ret. For når japansk præcision 
og spansk kvalitetshåndværk finder sammen, kan der kun 
komme noget godt ud af det. 
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SKIFT NU

Den nye bløde SW-bagskive til PLANEX LHS 225 
erstatter den tidligere, hårdere HT-bagskive. 
Det kan betale sig at skifte.
 Tekst Fotografi
 Anja Soeder Festool

Wendlingen
TysklandSkift nu

Tools

NY SKIVE TIL PLANEX

SW-bagskiven erstatter HT-bagskiven og leveres sammen med  
PLANEX LHS 225. Vil men vente med at skifte, kan man stadig købe 
IP-pad‘en som tilbehør.

ST-STF-D215/8-LHS 225-SW

• Blød, tilpasningsvenlig bagskive til PLANEX LHS 225

• Universel anvendelse på jævne og buede overflader

• Kraftbesparende arbejde takket være optimal fastsugning

Følger med

• LHS 225 EQ-PLUS/SW 

Bedre i sæt

• LHS225-SW/CTL36/230V-Set  
(med støvsuger CTL 36 E AC PLANEX)

• LHS225-SW/CTM36/230V-Set  
(støvsuger CTM 36 E AC PLANEX)

H idtil var det jo sådan: Hos Festool langhalssliberen 
PLANEX LHS 225 sørgede HT-bagskiven for en optimal 
vakuumfunktion og fastsugning, IP-pad‘en for en rolig 

gang og en fremragende overfladefinish. Sammen leverede de 
perfekte sliberesultater med betydeligt mindre arbejdsbelast-
ning. Nu ville Festool ikke være Festool, hvis man havde stillet 
sig tilfreds med denne „tokomponentløsning“.Derfor har 
Festool udviklet en ny bagskive til PLANEX, som kan begge dele 
– og mere til.

SW-bagskiven giver flere fordele: På ujævne underlag tilpasser 
den sig betydeligt bedre og opnår en mere ensartet slibning på 
alle spartelmaterialer. Den bløde skive er desuden kendetegnet 
ved en fremragende rolig gang. Begge dele gør det lettere at 
håndtere langhalssliberen ved arbejde over hovedhøjde. Det 
bidrager især den nye bagskives uformindskede sugeeffekt med. 

„Vores langhalssliber PLANEX er konstrueret til at opnå per-
fekte sliberesultater hurtigt og let“, forklarer Festool produkt-
chef Patrick Hitzer. „Ud over maskinen spiller især bagskiven 
en vigtig rolle, da den udgør forbindelsen mellem maskine og 
overflade.“ Og han betoner: „En passende bagskive er nødven-
dig, hvis man vil have perfekte sliberesultater.“ 

Under disse præmisser er det lykkedes for eksperterne fra 
Festool at finde en universalløsning til PLANEX LHS 225 med 
den nye standardbagskive, som sætter nye standarder på 
trods af universaliteten. For den nye bagskive kan ikke kun 
lidt af alt, men alt meget bedre. Alt andet ville ikke være godt 
nok for Festools kunder.
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Den nye bløde SW-bag-
skive har en mere rolig 
gang og giver et optimalt 
sliberesultat – også og 
netop ved arbejde over 
hovedhøjde. 

Skift nu
Tools
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À 
VOTRE 

SERVICE
Der lægges stor vægt på service hos Festool. Altid og overalt. 
Også i Frankrig. Medarbejderne hos Festool Service i Lognes 
ved Paris beviser det dag for dag. Deres engagement handler 
helt klart om at servicere kunderne. Hvis de er tilfredse, har 
de udført deres arbejde godt. „À votre service!“ – som man 
siger i Frankrig: „Det var så lidt!“

 Tekst Fotografi
 Anja Soeder Torben Jäger

Paris
Frankrig

Look Inside
À votre service
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À votre service
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D et er rent her. Næsten klinisk rent. „Patienterne“ ligger 
på flere borde og arbejdsbænke. De diagnosticeres, 
behandles og opereres. På en arbejdsbænk skilles en 

slibemaskine ad. Ved siden af demonteres en afkortersav. 
Selvfølgelig har maskiner en sjæl. Servicemedarbejderne hos 
Festool behandler derfor deres „patienter“ omhyggeligt. De 
har ikke brug for en håndbog ved anamnese eller diagnose. 
Et blik synes tit at være nok. Så ved de lige præcis, hvad der 
skal gøres.

Specialister ved arbejdsbænken
Der arbejder syv teknikere hos Festool Service i Frankrig – alle 
specialister, som kender hver enkelt Festool maskine ind- og 
udvendig. Dertil kommer to logistikmedarbejdere. Maskinerne 
kommer fra hele Frankrig og tildeles medarbejderne. De har 
en opgave. Hver medarbejder er ansvarlig for sin reparation. 
Det fremmer den enkeltes engagement. Kommer en medar-
bejder ikke videre, spørges en erfaren kollega til råds. Overho-
vedet: Erfaring er alt inden for denne metier. Og så medbringer 
medarbejderne i Lognes en hel del. „Alle teknikere er special-
uddannet, mange har været i firmaet i mere end ti år. I kraft af 
deres viden og erfaring finder de en løsning på ethvert pro-
blem“, siger Sébastien Walmacq. „Deres holdning er måske 
endnu vigtigere: De tager sig af hver maskine, som var det 
deres egen.“ 

Walmacq har været servicechef hos Festool France i mere end 
fem år og kender sit team ud og ind. I starten af 2017 flyttede 
de til en ny adresse. Det skulle altsammen være større og 
mere effektivt – men det var ikke noget, der blev dikteret fra 
oven. Han inddrog alle medarbejdere forud for flytningen for 
at indsamle og udføre forslag til forbedring af arbejdsproces-
serne: lige fra indretning af arbejdspladsen til ordreafvikling, 
dokumentation og logistik. „Vores fælles mål var at organisere 
os så godt som muligt og på den måde skabe optimale arbejds-
betingelser. Det kommer vores medarbejdere til gode – og  
i sidste ende også vores kunder“, siger Sébastien Walmacq.

Service er mere end reparation
Festool er et mærke, der står for fremragende produkter, men 
også for en fortræffelig service. Det sætter kunderne pris på, 
for begge dele er vigtige for dem. Hvad kommer det an på  
i forhold til service? Det skal gå hurtigt, så kunden ikke skal 
vente længe på sine maskiner, når de er til reparation. Servi-
cen skal være pålidelig og omhyggelig, så maskinen fungerer 
igen efter reparationen – som på første dag. 

„Vores serviceydelse rækker i princippet langt ud over en nor-
mal reparation“, betoner Sébastien Walmacq. „Vi afhjælper 
ikke bare en defekt. Værktøjet analyseres, justeres og indstil-
les i omfattende grad, i de allerfleste tilfælde rengøres maski-
nen endda også grundigt. Det er en merværdi, som ikke bare 
øger maskinens levetid, men også kundetilfredsheden.“

Festool Service – originalen
Så meget desto vigtigere er det, at teknikeren ikke bare hel-
breder „patienten“, men kender hele dens livscyklus. Hvert 
Festool produkt har en modelhistorie og hver maskine sin egen 
historie. Hvis der f.eks. udskiftes en komponent, dokumenteres 
det også, hvorfor den bliver udskiftet. Det kan selvfølgelig kun 

↑ I starten af 2017 flyttede Festool 
serviceteamet i Lognes ved Paris til 
nye lokaler. 

→ Alle medarbejdere blev inddraget 
for at gøre organiseringen af 
arbejdsprocesserne og arbejdsplad-
serne så effektiv som mulig. 

Look Inside
À votre service

FESTOOL MAGASIN 
№ 3
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Alle teknikere er special-
uddannet, mange har været 
i firmaet i mere end ti år. 
I kraft af deres viden og 
erfaring finder de en løsning 
på ethvert problem.

Look Inside
À votre service
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↑ De defekte maskiner analyseres 
og repareres med hånd, hjerte  
og forstand og masser af teknologi.

Look Inside
À votre service
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„Vores servicemed-
arbejdere tager sig af 
hver maskine, som 
var det deres egen.“
Sébastien Walmacq, servicechef

Look Inside
À votre service



46 47

FESTOOL MAGASIN 
№ 3

Festool France
33 rue Gabriel, 77185 Lognes, Frankrig 
Telefon: +33 (0)1 60 06 64 30
> www.festool.fr

↖ Alt har sin plads på 
reservedelslageret, så servicemed-
arbejderne kan handle og reagere 
hurtigt. 

← Servicechef Sébastien Walmacq 
(til højre) er i konstant kontakt med 
sit team.

FESTOOL SERVICE ALL-INCLUSIVE

Vores omfattende service garanterer tilfredshed. Ikke bare  
i Frankrig, men overalt. Gør brug af fordelene ved Festool  
SERVICE all-inclusive* – garantipakken til 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.

↑ Efter udførelsen af en service-
ordre skriver den ansvarlige 
medarbejder under med sit navn.

Look Inside
À votre service

lade sig gøre hos Festool og kun med originale reservedele. På 
den måde kan en maskines historie følges og vurderes gennem 
hele dens livscyklus. Hver tekniker dokumenterer, hvad han 
har lavet og skriver under med sit navn. Kunden ved så også, 
hvem der har taget sig af hans maskine.

Disse oplysninger stilles til rådighed for kunden og evalueres 
også internt hos Festool. „Vi arbejder tæt sammen med vores 
kollegaer, ikke bare på serviceområdet, men også inden for 
produktledelsen. Vi giver vores erfaringer og feedbacken fra 
vores kunder videre for at gøre vores produkter endnu bedre.“ 
Omvendt er serviceteamene naturligvis afhængige af at få 
information om nye eller videreudviklede produkter. For værk-
tøjerne bliver hele tiden bedre og mere komplekse.

Helst alt i samme høje kvalitet
Ville det være et godt tegn for Festool, hvis serviceteamene 
næsten ikke havde noget at lave længere? „Det skal vi ikke 
regne med“, smiler Sébastien Walmacq. „Vores produkter er 
af højeste kvalitet, men vores opgaver vokser også med pro-
duktsortimentet. Vi har desuden mange reparationsordrer på 
maskiner, der til dels er over tyve år gamle.“ Uanset om en 
splinterny maskine er faldet ned fra et højt stillads, eller et 
„historisk“ Festool værktøj har brug for lidt opmærksomhed, 
så gælder i alle tilfælde: Vi har udviklet værktøjet. Vi har pro-
duceret det. Vi ved bedst, hvordan man reparerer det. „À votre 
service“, som franskmændene ville sige.
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RUMDELER
I en restaurant i Bangkok opdeler farven rummet 
– og endda maden.
Fotografi
Wison Tungthunya / Onion

Rumdeler
Inspiration Bangkok

Thailand
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Da rumdesignerne fra Onion konciperede interiøret i restauranten Hashme i 
Bangkok på ny, havde de en fiks idé: De ville opdele lokalet i farver. Materialer 
støder på hinanden med klare kanter. Farve- og materialesnittene går gennem 
vægge, gulve og lofter, over og under bordene og endda også gennem tallerken-
retterne. Det radikale farvekoncept bliver til en gastronomisk oplevelse.

HASHME RESTAURANT, BANGKOK 
Farvekoncept: Onion / Siriyot Chaiamnuay & Arisara Chaktranon | Fuldførelse: 2015 | > www.onion.co.th

Rumdeler
Inspiration
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NYTTIGE HJÆLPERE

Mængden af tilbehør gør CLEANTEC støvsugerne meget alsidige.  
Under arbejdet, ved rengøring og indretning af arbejdspladsen.

MODULER TIL STIKSYSTEM

Via vores stiksystemmoduler kan du etablere forbindelse til trykluft og energianordning,  
fjernstyre støvsugeren eller installere en ekstra stikdåse. 

PRODUKTOVERSIGT
Små hjælpere. Stor virkning. Nyttigt støvsugertilbehør til maler og mester.

FORGRENER RENGØRINGSSÆTCT WINGS

STØVSUGERSLANGE 10 M SLIBEKLODS WORKCENTER WCR

MODUL ENERGIANORDNING MODUL STIKDÅSE TRYKLUFTMODUL

BLUETOOTH MODUL
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 3De ergonomiske 
slibemaskiner på 18 V.
Slibning uden grænser med akku sliberne  
RTSC 400, DTSC 400 og ETSC 125.

Ydeevne som med ledning og vedligeholdelsesfri EC-TEC motor.
Akku sliberne overbeviser med stor materialefjernelse og udholdenhed 
takket være 18 V Ergo-batteri og kulfri EC-TEC motor. En lav vægt og  
et optimalt tyngdepunkt sørger for komfort uden ledning. Og med plug-it 
netadapteren kan slibemaskinerne hurtigt bygges om til netdrevne 
maskiner og anvendes kontinuerligt.
Kort sagt: RTSC, DTSC og ETSC er rigtigt professionelle slibemaskiner 
uden ledning. Eller også med ledning.

Oplev dem hos din forhandler eller læs mere på  
www.festool.dk/akku-slibning
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