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INDLEDNING

Kære læser!

Glatte overflader er på mode. Der hersker dog uenighed om, hvad glatte overflader 

er. Vi har i vores første artikel spurgt en håndværker, en arkitekt og en anvendel-

sestekniker. 

Så meget er klart: Du har brug for optimalt værktøj – eller bedre endnu – optimale 

værktøjssystemer med det passende tilbehør. For eksempel det nye GRANAT Soft 

slibepapir til vores PLANEX langhalsslibere, som er optimalt egnet til vægge og 

lofter af højeste overfladekvalitet. 

For mere end 50 år siden udviklede Festool den første rystepudser med udsugnings-

funktion og er siden blevet anset for at være pioner i støvudsugning. Udsugnings-

systemerne fra Festool ligger stadig i spidsen. Den nye cyklon til CLEANTEC  

støvsugere er ideel til arbejdsopgaver, hvor der opstår store mængder støv. Bedre 

kan det ikke gøres, mener vi. Måske ”hurtigere, højere og længere”, som maler-

teamet i Europa-Parken har bevist på imponerende vis. 

Læs mere herom i fjerde udgave af vores malermagasin, og lad dig inspirere.  

Vi ønsker dig god fornøjelse!

Med venlig hilsen

Festool Danmark
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04 05TENDENSEN 
TIL HIGH-END

Meget glatte vægge og overflader af høj kvalitet er på mode. 
Det er et tidskrævende arbejde, der kræver specielt knowhow. 
Hvad kommer det an på? Hvilket materiale og værktøj hjælper 
maleren? Vi har spurgt tre eksperter.

 Tekst Illustration
 Ralf Christofori Brigida González
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M alermester Manfred Schuler lader et sagkyndigt blik 
glide hen over væggene og stryger -håndfladen  
forsigtigt hen over overfladen. ”Godt arbejde”, siger 

Dino Frey anerkendende. Hvad det vil sige at fremstille 
sådanne førsteklasses overflader, ved han af  egen erfaring. 
Han har selv arbejdet som maler i mange år og arbejder 
efterhånden som kursusleder og instruktør hos Festool. Arki-
tekt Mark Arnold, som har designet og planlagt dobbelthuset 
sammen med sin partner Arne Fentzloff, lader ingen tvivl om, 
hvor meget han skønner på krævende håndværksarbejde. Uden 
ville udkastene fra bureauet ARCHITEKTUR 109 ikke være 
andet end en dejlig forestilling. De bliver først realitet , når 
man har de rigtige folk, som kan omsætte dem på højeste 
niveau.

Kvalitet kræver en fælles forståelse 
”Da vi planlagde dette privathus i Stuttgart, ville vi ikke gå på 
kompromis med udførelsen. Det gjaldt også for overfladekva-
liteten af vægge og lofter indvendig”, husker arkitekten. I for-
bindelse med udbuddet og indgåelse af kontrakten blev der 
ført intensive samtaler med udvalgte malerfirmaer, herunder 
også firmaet Leibbrand fra Schorndorf, fortæller Mark Arnold: 
”Hr. Schuler lykkedes det med sin kompetence og erfaring at 
overbevise os om, at han netop føler sig hjemme der, hvor der 
stilles de højeste krav.”

Det er Manfred Schuler også lidt stolt af, selvom han ikke viser 
det. Hans stolthed udspringer af motivationen for at ville gøre 
noget rigtigt godt. Og det begynder allerede med de første 
samtaler med arkitekter og bygherrer, forklarer malerme-
steren: ”Netop når det drejer sig om glatte overflader af høj 
kvalitet, er det ekstremt vigtigt at finde en fælles forståelse for 
den pågældende opgave. For høj kvalitet behøver ikke nødven-
digvis at være glat. Og glat er ikke bare glat.” 

Et spørgsmål om udseende, haptik, materiale og realisering 
Schuler har medbragt nogle prøveplader fra firmaet. Ved hjælp 
af dem forklarer han overfladekvaliteterne Q1 til Q4, som tjener 
til orientering for håndværkere, arkitekter samt materiale- og 
værktøjsproducenter. Men som så ofte ligger djævlen gemt  
i detaljen, også hvad angår disse alment gældende retnings-
linjer. Dino Frey kender det: ”Når vi taler om Q4, mener vi på 
den ene side overfladens glathed og på den anden side over-
fladens jævnhed. Der er her en forskel – hvad angår udseen-
det, haptikken, materialet og som følge heraf også realiserin-
gen. Der er glatte overflader, som slibes til sidst. Og der er 
jævne overflader, som har brug for en hel anden finish.”

”Man ser de bedste og 
mest usædvanlige 
bygværker på internettet. 
Det vækker selvfølgelig 
begær. Og her kan vi virke-
lig konstatere en trend 
i retning af glatte overfla-
der af høj kvalitet.”
Mark Arnold, arkitekt

Mark Arnold og Arne Fentzloff er indehavere af bureauet ARCHI-
TEKTUR 109, som de grundlagde i Stuttgart i 1991 i fællesskab med 
en partner. De har vundet talrige konkurrencer og realiseret mange 
projekter.  Deres motto er program: UDVIKLE KVALITETER – tænke, 
planlægge, bygge og bevare.
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”Sådanne -standarder hjælper til at definere en overflade-
kvalitet – fra udbud til  aflevering. Men de er ikke tilstrækkelige 
i det konkrete tilfælde”, forklarer Manfred Schuler. ”For Q4 er 
den optiske kvalitet for eksempel udslaggivende, men der er 
ikke taget hensyn til, hvad den respektive vægoverflade skal 
kunne.” Dertil kommer, at de fastlagte mål- og jævnhedstole-
rancer i de nævnte kvalitetsniveauer både gælder for lette skil-
levægge og murede vægge, altså for vidt forskellige underlag. 

Optiske og funktionelle kvaliteter
Det ønskede resultat afhænger i væsentlig grad af materiale-
valget: Mulighederne rækker her fra kunststofspartel til gips-
bundne spartelmasser til forskellige anvendelser. Der fås 
mineralsk og alkalisk puds til diffusionsåbne eller kapillarak-
tive vægoverflader. Det hele bliver endnu mere komplekst, hvis 
man har at gøre med kvalitetsniveau Q3 eller Q4 og så erfarer, 
at kvaliteten af en overflade ikke kun er et spørgsmål om 
udseende, men at det funktionelle aspekt også spiller en rolle. 

I betragtning af de nævnte krav og indflydelsesfaktorer er der 
altså rigtig meget, der spiller ind, når man vil have vægge af 
højeste kvalitet. Tidligere var der ingen bindende kvalitets-
kriterier. Man boede i de nybyggede eller nypudsede boliger, 
mens de tørrede, fortæller Mark Arnold. Og man var kun sær-
ligt omhyggelig der, hvor det formentlig var mest tydeligt – 
”nemlig ved toiletdøren og på soveværelsesloftet”, tilføjer 
Manfred Schuler med et blink i øjet. Vådpudsning var historisk 
set egentlig beregnet til at afglatte ru og ujævne underlag. 
Det har -ændret sig med betonbyggeriet. Og elementbyggeriet 
gjorde gipsplader til den foretrukne løsning, når der skulle 
opnås en glat og jævn overflade til spartling.

Perfekte resultater under vanskelige betingelser
I dag forventer man, at meget glatte eller førsteklasses vægge 
og lofter har en gennemgående høj kvalitet, som holder længe. 
Uanset underlaget. ”Så må jeg vide, hvilket materiale jeg 
anvender, og hvordan jeg bearbejder det – og ikke kun i teo-
rien”, fortæller Mark Arnold: ”En dag i marts havde vi –13 °C 
på en byggeplads, næste dag lå temperaturen på +12 °C. Alle 
håndværkere måtte arbejde under højtryk og alligevel levere 
et konstant perfekt resultat.” Hvordan det lykkes på trods af 
sådanne vanskelige betingelser, har Manfred Schuler lært  
i løbet af sine 36 års erhvervserfaring. Også og specielt  
i high-end-sektoren.

”Malerhåndværk i høj 
kvalitet efterspørges 
mere og mere. Hvis jeg 
vil have et flot resultat, 
må jeg også være villig 
til at investere mere. 
Men jeg ved også, hvad 
jeg får for det.”
Dino Frey, Festool kursusleder og instruktør

Dino Frey havde arbejdet som maler i mange år, før han kom til 
Festool. Som kursusleder og instruktør forsøger han at begejstre 
sine kollegaer på byggepladsen om den rigtige brug og håndtering 
af værktøj. Hvilket han af gode grunde ikke har svært ved.

FESTOOL MAGASIN 
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”Hvad enten det gælder det private eller erhvervsmæssige 
område, er glatte overflader en klar trend hos arkitekter og 
bygherrer for øjeblikket”, læser man for tiden i fagbladene. 
”Sådanne overflader vækker opsigt, når de er udført rigtigt, og 
er et udhængsskilt for håndværkskunsten.” Det kan Manfred 
Schuler og Mark Arnold også bekræfte. Selvom man retfær-
digvis også bør nævne, at enhver trend også har en modtrend: 
Her den brede masse, som forsøger at opfylde de fastsatte 
standarder så effektivt som muligt. Der en tiltagende individu-
alisering, forbundet med et ønske om at skabe nærmest uni-
kaer på højeste niveau. ”Man ser de bedste og mest usædvan-
lige bygværker på internettet”, forklarer Mark Arnold. ”Det 
vækker selvfølgelig begær”. Og her kan vi virkelig konstatere 
en trend i retning af glatte overflader af høj kvalitet.” 

Kravene stiger og hermed udfordringerne 
Et er sikkert, og det er, at kvalitetskravene er vokset i kom-
pleksitet – både i bredden og i toppen. Det betyder, at der også 
stilles større krav til materialet, dets bearbejdning samt resul-
tatet. Derfor er det ekstremt vigtigt, at arkitekten, håndvær-
keren og værktøjsproducenten snakker sammen om, hvordan 
det bedst kan lykkes, siger Dino Frey: ”Arkitekterne har en nøje 
forestilling om, hvilken kvalitet deres byggeprojekt skal have. 
Håndværkerne bidrager med deres viden, erfaring og færdig-
heder for at realisere projektet, som det ønskes. Og vi hjælper 
dem med vores værktøj.”

Naturligvis kræver det enorme færdigheder at udføre krævende 
malerarbejde på højeste niveau, men den materiale- og anven-
delsestekniske udvikling har også bidraget væsentligt til, at 
man kan opnå bedste resultater med færre ressourcer. ”Man 
må sige, at det værktøj, vi har til rådighed i dag, letter vores 
arbejde enormt”, siger malermesteren. Moderne maskiner og 
slibepapir sætter faktisk maleren i stand til at opnå helt andre 
resultater med hensyn til glatte overflader af høj kvalitet, end 
det var muligt for bare ti eller tyve år siden.

Rigtig brug og håndtering af maskiner 
”Med vores langhalsslibere kan jeg for eksempel opnå enhver 
overfladekvalitet, hvis jeg kender materialet og behersker tek-
nikken”, er Dino Frey overbevist om. Og foruden kvaliteten 
drejer det sig jo også om, at alle maleropgaver skal udføres så 
hurtigt, effektivt og økonomisk som muligt. ”Vi sørger for, at 
kvalitet og effektivitet ikke behøver at udelukke hinanden”, 
tilføjer Festool instruktøren. ”Og når vi netop taler om fær-
digheder, så er den rigtige brug og håndtering af maskiner og 
værktøj en vigtig del af det hele.”

”Netop når det drejer sig 
om glatte overflader af høj 
kvalitet, er det ekstremt 
vigtigt at finde en fælles 
forståelse for den pågæl-
dende opgave. For høj 
kvalitet behøver ikke nød-
vendigvis at være glat. 
Og glat er ikke bare glat.”
Manfred Schuler, malermester

Manfred Schuler er ikke kun malermester, men også statsprøvet 
restaurator. Hvilket er en fordel i hans felt. For ud over at tage  
sig af førsteklasses nybyggeriprojekter arbejder han også med 
restaurering og modernisering af gamle bygninger.
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Skal alt altså i sidste ende både være bedre,  hurtigere og 
billigere? ”Ja og nej”, svarer Manfred Schuler. ”Bedre ja, også 
hurtigere, men ikke billigere. Vil man have en glat overflade 
af høj kvalitet, er man godt klar over, at der her ikke findes 
nogen billig løsning.” Mark Arnold nikker samtykkende og 
tilføjer: ”Spørgsmålet er i virkeligheden, hvad vi er villige til at 
betale. Kvalitet har selvfølgelig sin pris, og det er mere end 
rimeligt. For mig spiller den kunstneriske, men også funktio-
nelle kvalitet af væg- eller loftoverflader en helt afgørende 
rolle”, understreger arkitekten. ”Derfor har jeg stor respekt 
for malere, som helt og fuldt behersker deres håndværk. De 
udretter virkelig noget stort.” 

Kvalitet og værdi mere og mere efterspurgt 
Arkitekten er overbevist om, at kvalitet og  værdi vinder i sid-
ste ende. Og ikke kun med hensyn til resultatet. Det bidrager 
højt kvalificerede malerhold til med alle deres kompetencer 
og færdigheder. Materialeproducenterne  udvikler spartelmas-
ser, som opfylder højeste kvalitetsstandarder. Samtidig forbed-
rer værktøjsproducenter som Festool konstant sine maskiner 
og slibepapirer. ”Det, som Schuler og Arnold siger, kan jeg kun 
bekræfte: Jeg tror også, at malerhåndværk af høj kvalitet efter-
spørges mere og mere”, siger Dino Frey. ”Hvis jeg vil have et 
flot resultat, må jeg også være villig til at -investere mere. Men 
jeg ved også, hvad jeg får for det.”

I dobbelthuset i Stuttgart kan denne kvalitet ses og mærkes 
overalt. På de store to-etagers vægge såvel som på de små 
detaljer samt ved forbindelsessteder og overgange, hvor væg-
overflader støder på indbygningselementer, døre og gulve af 
egetræ. Særligt vanskelig er de  store vinduer og de indbyg-
gede væglamper: De gør livet svært for enhver maler, fordi 
strejflyset afslører enhver ujævnhed eller mangel. ”Men det 
gør det bare ikke”, siger Manfred Schuler stolt og smiler. Fordi 
han og hans team har gjort det rigtig godt.

DOBBELTHUS, STUTTGART
Arkitekter: ARCHITEKTUR 109, Stuttgart
Malerfirma: U. Leibbrand GmbH, Schorndorf
Færdiggørelse: 2012

FLERE INFORMATIONER

Hvilke krav der stilles til kvalitetsniveauerne Q1-Q4, og hvordan  
man opnår de pågældende overfladekvaliteter, kan du læse på 
næste side.

> Artikel på side 14

Slibning af store Q3- eller Q4-vægge og -lofter lykkes særligt godt 
med det nye GRANAT Soft til langhalssliberen PLANEX.

> Artikel på side 36

FESTOOL MAGASIN 
№ 4
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Krævende vægge og lofter 
er en fornøjelse – og 
et udhængsskilt for stor 
håndværkskunst. 
I dobbelthuset i Stuttgart 
kan denne kvalitet ses og 
mærkes overalt.
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Q1
Grundspartling af  overflader, hvor der 
ikke -stilles æstetiske eller dekorative 
krav.

Udførelse:
• Fyldning af stødfugerne på gipsplader
• Spartling af synlige skruer
• Ilægning af sparteltape (armerings-

strimmel), såfremt det valgte 
spartelsystem omfatter det

Anvendelse:
• Overflader, der tjener som underlag for 

fliser og plader eller efterfølgende 
-påføres et tykt lag puds.

Q2
Spartling i henhold til Q2 opfylder 
 almindelige overfladekrav til vægge og 
lofter.

Udførelse:
• Grundspartling (Q1)
• Efterspartling (finspartling og finish), 

indtil der opnås en trinløs overgang til 
 pladeoverfladen

• Slibning af de spartlede områder  
(om nødvendigt)

Anvendelse:
• Underlag til moderat og groft -struktu-

rerede vægbeklædninger, f.eks. 
savsmulds- eller andre papirtapeter

• Moderat og groft strukturerede 
malinglag eller belægninger

• Overpuds (korn > 1 mm) 

Q4
Spartling af plane overflader, hvor der 
stilles høje æstetiske eller dekorative 
krav. 

Udførelse:
• Spartling i henhold til Q2
• Fuldspartling af hele overfladen med 

fugespartel, overfladespartel eller 
tyndpuds (lagtykkelse > 1 mm)

• Afglatning og slibning af alle  spartlede 
eller pudsede  områder

Anvendelse:
• Underlag til glatte eller strukturerede 

vægbeklædninger med glans,  
f.eks. metal- eller vinyltapeter

• Lasur eller maling og belægninger  
indtil middel glans

• Avancerede udglatningsteknikker,  
f.eks. Stuccolustro

Q3
Spartling af overflader, hvor der stilles 
højere æstetiske eller dekorative krav. 

Udførelse:
• Spartling i henhold til Q2
• Ekstra bred spartling over fugerne
• Skrabespartling af hele kartonover- 

fladen, indtil porerne er lukkede
• Slibning af alle spartlede områder  

(om nødvendigt)

Anvendelse:
• Underlag til fint strukturerede vægbe-

klædninger
• Matte, fint strukturerede malinglag 

eller belægninger
• Dekorativ overpuds (korn < 1 mm)

GLATTE OVERFLADER
Fremstillingen af glatte overflader kræver tid, omhu, det passende materiale og 
værktøj. Det gælder især for lette skillevægge. Her kan du se, hvordan man gør 
det rigtigt, og hvad man har brug for. 

OVERFLADEKVALITETER  
I ELEMENTBYGGERI 

I byggeprojekter og -udbud er væggenes 
overfladekvalitet klassificeret efter  
Q1 til Q4. Disse kvalitetsniveauer  hjælper 
i planlægningen, bearbejdningen og i  
sidste ende i vurderingen af -resultatet. 
Kilde: ”Hvor går grænsen?” af Dansk 
Byggeri, Danske Malermestre, Knauf 
Danogips A/S, Gyproc A/S.

FESTOOL MAGASIN 
№ 4 Glatte overflader

Knowhow
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FLERE INFORMATIONER
Hvad eksperterne anbefaler, og hvilke 
trends de ser med hensyn til bearbejd-
ningen af førsteklasses overflader, kan 
du også læse i denne magasinudgave. 
> Artikel på side 04

En nyhed i Festool programmet er GRANAT 
Soft Ø 225 mm til langhalssliberen Planex  
og Planex easy.
> Artikel på side 36

VALG AF MATERIALE

Der skelnes grundlæggende mellem 
pulverspartel (sækkevare) og færdigs-
partel (spandvare). Der fås gipsbundne 
og kunststofbundne spartelmasser –  
og her er der to tommerfingerregler: 
• Jo højere gipsandel, desto blødere er 

spartelmassen. 
• Gipsbundne spartelmasser hærder 

ved  afbinding. Kunststofbundne spar-
telmasser hærder ved tørring, og det 
tager betydeligt længere tid.

OPRØRING AF SPARTELMASSE

Hvordan pulverspartel oprøres er afgø-
rende for kvaliteten af den spartelmasse, 
som du vil bearbejde. Specielt hvad 
angår hårdheden og trækstyrken,  bør du 
ikke overlade noget til tilfældighederne. 
Sørg for at -bruge de rigtige  røreværker 
og rørestave. Ved oprøring kommer det 
desuden an på blandeprocessens varig-
hed og omdrejningstal.

SLIBNING

Efter hærdning og tørring  slibes ujævn-
heder i spartelmaterialet, Q4-overflader 
fuldspartles endda. Der gælder her føl-
gende regler:
• Jo blødere spartelmasse, desto finere 

korn.
• Slibenet skal have en finere kornstør-

relse end papir.

Langhalssliberen PLANEX er som skabt til 
slibning af store overflader. Slibepapiret 
 GRANAT er ideel til  finslibning af 
Q4-overflader.

Jo blødere spartelmasse, 
desto finere korn.

Blød spartelmasseHård spartelmasse

P40

P150

P240

P280

P400

BEARBEJDNING AF MATERIALE

Fuldspartling udføres med overflade-
spartler, hvis klinge passer til det 
pågældende kvalitetskrav. Overflade-
spartling betyder, at spartlen trækkes 
frem og tilbage med så store bevægelser 
som muligt. Alligevel er den længste 
overfladespartel ikke automatisk den 
bedste. Den skal helst være af blødt 
rustfrit stål og være afrundet i hjørnerne. 
På den måde -udlignes tryk- og vinkel-
forhold, og der undgås grater i 
hjørnerne. 
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 STØVSLUGEREN 

 CLEANTEC støvsugerne er som 
bekendt topklasse. Nu sætter Festool 
endnu en trumf ovenpå. Og det i ordets 
egentlige forstand. For Festool kan nu 
levere cyklonen CT-VA  til montering 
oven på støvsugerne CT 26, 36 og 48. 
Den nye systemløsning giver selv 
ingen chance for store støvmængder 
eller fi nt støv. 
  Tekst   Fotografi  
  Anja Soeder   Thomas Baumann 

 M an kender det. Hvis der frigøres støv under slibning 
eller fræsning af overfl ader, fyldes støvsugerne i løbet 
af nul komma fem. Det har vist sig, at støvsugerne især 

har svært ved at fordøje for meget støv eller meget fi nt støv. 
Det stærkt belastede fl adfi lter slår alarm, skal rengøres igen 
og igen eller endda udskiftes. Det er irriterende og for det 
meste også tidskrævende. Og fordi der hidtil ikke har været 
nogen optimal løsning, har Festool gjort sig tanker om, hvor-
dan den optimale løsning kan se ud. 

 Cyklon sørger for en konstant høj sugekapacitet 
 Løsningen er en cyklon, som i første omgang ser ret uspekta-
kulær ud. Den består af tre moduler: Øverst sidder der en 

cyklonudskiller, som er forbundet med værktøjet og CT-
støvsugeren via to slanger. Nedenunder er der en bund 
i Systainer-format.  Systemet kompletteres med en udskifte-
lig støvbeholder, som har en kapacitet på ca. 20 liter. 

 Hjertet i cyklonen CT-VA sidder så at sige i toppen. Der sidder 
cyklonen, som sætter den opsugede støvede luft i en spiralbe-
vægelse. Støvpartiklerne rammer her cyklonens væg og falder 
ned i støvbeholderen. På den måde opfanger cyklonen op til 
80 procent af det fi ne mineralske støv, før det når støvsuge-
ren. Det afl aster fl adfi lteret og garanterer en konstant høj 
sugeevne under hele arbejdsprocessen. 

 FESTOOL MAGASIN  
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↑  Cyklon og støvsuger samles og 
adskilles igen ved hjælp af den 
populære  Systainer-fastgørelse på 
topdækslet. 
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↑  Intelligent system: Øverst 
cyklonudskilleren, i midten støv-
beholderen, forneden bunden, 
der forbindes med støvsugeren. 

 FESTOOL MAGASIN  
 № 4 Støvslugeren

Tools



18 19

↑  Cyklonen opfanger op til 
80 procent af den mineralske 
støv, før det når støvsugeren. 
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 Stærk enhed af værktøj, cyklon og støvsuger 
 Støvbeholderen er gennemsigtig, så man kan se, hvor fyldt 
den er. Den kan stables i tom tilstand og lukkes med et låg, 
når den er fuld. Et greb gør det lettere at bære beholderen. 
Store støvmængder kan således bortskaffes let, hurtigt og 
sikkert. Komponenterne er i det hele taget lette at håndtere 
og opbevare. For hele systemet bestående af cyklonudskiller, 
støvbeholder og bund er lavet i Systainer-format – og har alle 
hermed forbundne fordele: Det danner en stabil enhed, forud-
skiller og støvsuger kan let forbindes med hinanden og adskil-
les igen ved hjælp af Systainer-fastgørelsen på topdækslet. 
De innovative støvbeholdere kan stables og er også lette at 
bære i fyldt tilstand. 

 Hvad det nye system præsterer, bliver især tydeligt, når man 
sliber med langhalssliberne PLANEX og PLANEX easy eller 
fjerner materiale med RENOFIX renoveringsfræsere og 
betonslibere. Her yder kombinationen af CLEANTEC støvsuger 
med AUTOclean og CT-VA cyklonen virkelig et godt stykke 
arbejde. Dertil kommer det passende tilbehør og forbrugs-
materiale: Ved lanceringen fås der en affaldssæk til støv i 
støvklasse M, som også kan anvendes til støv i klasse L. Der 
kan eftermonteres en stikdåse til el-værktøj, så man også kan 
bruge plug it-støvsugerslangerne. 

 Optimal udsugning af støv i store mængder 
 Og fordi systemet skal være så fl eksibelt og kompatibelt som 
muligt, kan alle støvsugere af typen CT 26, 36 og 48 anvendes 
med eller uden CT-cyklon. Cyklonen kan eftermonteres og 
bruges efter behov på byggepladsen. Kunden sammensætter 
altså sit udsugningssystem til byggepladsen: Hvis der er lidt 
støv, anvender man CLEANTEC støvsugeren med eller uden 
AUTOclean rengøring. Ved arbejdsopgaver som slibning af 
spartelmasse på lette skillevægge eller mineralske underlag, 
hvor man må regne med store mængder støv, tager man 
CT-cyklonen med. Det er let og fl eksibelt. 

 Cyklonen CT-VA er altså ikke bare en almindelig cyklon, men 
et integreret system, som er udviklet med stor omhu med 
henblik på at udsuge store mængder støv og fi nt støv. Og som 
så ofte hos Festool er systemet langt mere end summen af de 
enkelte dele. Cyklonen CT-VA er tilpasset perfekt til Festool 
værktøjet og CLEANTEC støvsugerne – og ikke mindst til 
kundens arbejdsbetingelser og -krav.  

> www.festool.dk/stovfrit→  Ved slibning af spartelmasse på 
lette skillevægge eller mineralske 
underlag yder CT-VA  cyklonen et 
godt stykke arbejde. 

 UUNDVÆRLIG VED STORE STØVMÆNGDER  

 Den nye cyklon CT-VA klarer store støvmængder med en konstant 
sugekapacitet. Cyklonudskiller, støvbeholder og bund har Systai-
ner-format – det gør det også betydeligt lettere at bortskaffe store 
støvmængder. 

 FESTOOL CT-VA 

•  Effektiv udsugning og komfortabel bortskaffelse af store 
støvmængder og fi nt støv  

•  Konstant høj sugekraft gør det muligt at arbejde uden afbrydelser 

•  Let transport: CT-cyklonen tages af og sættes på igen på 
byggepladsen 

•  Opsuget støv transporteres og bortskaffes hurtigt, sikkert 
og hygiejnisk i den stabelbare støvbeholder 

 Komponenter 

•  Cyklon i Systainer-format med slangetilslutninger til maskinen 
og CT-støvsugeren 

•  Innovativ støvbeholder (20 liter kapacitet), kan lukkes og stables  

•  Bunden kan fastgøres til CT-støvsugere og tilbehør 
(f.eks. SYS-Cart) 

•  Egnet til CLEANTEC støvsugerne CT 26, 36 og 48 

 Anvendelsesområde 

•  Slibning af spartelmasse forbundet med høj støvudvikling 

•  Fræsning og slibning af mineralsk puds og mineralske underlag 
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Tekst
Ralf Christofori

Fotografi
Zooey Braun

AFSPIL 
FILMEN

Weltspiegel-biografen i Cottbus er over hundrede år gammel 
og et af de ældste biografer i Tyskland. Med en god fornem-
melse for gammelt og nyt er biografen bragt tilbage til fordums 
glans igen. For det udførende malerfirma var det et usædvan-
ligt byggeprojekt.
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Colors & Surfaces
Afspil filmen



22



24 25

→ Trappehuset i en  trekantet 
grundplan virker som en kunst-
skulptur. 

↓ Elementbyggeri og overfla-
debehandling krævede 
millimeternøjagtigt arbejde.

Væg- og loftoverflade 
blev bearbejdet med 
største omhu og er af 
usædvanlig kvalitet.

FESTOOL MAGASIN 
№ 4

Colors & Surfaces
Afspil filmen



24 25



26 27

↑ Den historiske sal med fredet 
kassetteloft. 

→ Overfladekvaliteten spillede 
også en afgørende rolle i den nye 
fløj.
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Malerfirmaet måtte sætte 
alle sejl til for at klare den 
krævende byggeopgave, 
der indeholdt alt fra lette 
skillevægge til fine 
overflader og  historiske 
farvetoner.

↑ Weltspiegel-biografen er en af 
de ældste biografer i Tyskland. 

RAL 7022
Umbragrå

S0.10.40
Sikkens 4041

Color Concept

U0.10.50
Sikkens 4041

Color Concept

F6.60.70
Sikkens 4041

Color Concept

 

F2.05.65
Sikkens 4041

Color Concept

FN.02.82
Sikkens 4041

Color Concept

B iograf er det bedste!” Det gjaldt tidligere og gælder 
stadig i dag. I 1911, da Weltspiegel-biografen åbnede, 
var filmene stumme og sort-hvid. Men biografen i Cot-

tbus har altid været et særligt sted: Bygningens facade er en 
perle, den historiske sal en nydelse – men biografen var kom-
met op i årene. Da en omfattende renovering blev nødvendig, 
besluttede man at bevare bygningens gamle struktur så godt 
som muligt  og udvide den med en moderne fløj.

Fin forbindelse mellem gammelt og nyt
Arkitekten Alexander Fehre fik til opgave at forbinde gammelt 
og nyt på en fintfølende måde. Det fredede kassetteloft i den 
historiske sal blev fritlagt og restaureret grundigt, hvorved den 
originale tilstand fra 1911 blev genoprettet. Til minde om stum-
filmens tider, hvor der ikke var nogen højtalere i væggene, er 
boksene blevet indbygget i væggene og betrukket med stof . 
Lameller i siden skjuler de krævede brandtekniske ventilati-
onskanaler. Farve- og materialekonceptet orienterer sig efter 
loftets og væglisenernes originale farver og kompletteres af 
stolenes og vægbetrækkets stoffer og farver.

Fine detaljer og gennemgående motiver danner forbindelse 
til den nye fløj, hvor der er indrettet to nye biografsale. Trappe-
huset forbinder den gamle og nye bygning med hinanden, 
gangene og opholdsrummene er holdt i den historiske byg-
nings former og farver og fører så at sige fortiden ind i nuti-
den. I biografsalen på 2. sal føler man sig ført direkte ind i 
fremtiden af science fiction-film, hvor slanke LED-lyslinjer 
både oplyser og opdeler rummet.

Største omhu i planlægningen og udførelsen
Det udførende malerfirma Hönisch fra Spremberg måtte 
sætte alle sejl til for at klare denne krævende byggeopgave, 
der indeholdt alt fra lette skillevægge til fine overflader og 
 historiske farvetoner. Alene trappen i en trekantet grundplan 
virker som en kunstskulptur og krævede millimeternøjagtigt 
arbejde. Væg- og loftoverflader blev bearbejdet og malet med 
største omhu og er af usædvanlig høj kvalitet for en offentlig 
bygning med stor publikumtilstrømning.I sidste ende er det 
denne omhu i planlægningen og udførelsen, som sørger for, at 
Cottbus Weltspiegel-biografen stadig er meget populær.

WELTSPIEGEL-BIOGRAF, COTTBUS
Malerfirma: Hönisch malerfirma, Spremberg
Arkitekter: Alexander Fehre, Stuttgart
Færdiggørelse: 2011
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HØJERE

LÆNGERE
To gange om året lukker Europa-Parken i Rust sine porte. Tiden 
synes at stå stille i nogle uger. Men kun tilsyneladende. For nu 
er det håndværkernes tur.

 Tekst Fotografi
 Ralf Christofori Torben Jäger
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O pstigningen er gevaldig. Godt 40 meters højde til toppen. 
Trærutsjebanen ”Wodan” er ophidsende og byggetek-
nisk set meget fascinerende. Man kommer normalvis 

ikke herop til fods. Kun nu, hvor parken er lukket, og der 
arbejdes på rutsjebanen. Udsigten er fantastisk. Men Tobias 
Göhring har ikke meget tid til at nyde udsigten. Han er her for 
at arbejde. Helt heroppe, hvor pulsen ellers stiger og øjnene 
bliver større, fordi man to sekunder senere drøner ned med 
en fart på hundrede kilometer i timen, skal maleren slibe 
stativer eller planker og udbedre malingen. Selvfølgelig er han 
sikret optimalt. Og selvfølgelig har Göhring alt med, som han 
har brug for deroppe. For det ville være fatalt, hvis han havde 
glemt noget.

Slibning i luftig højde
Bløde knæer eller rystende hænder kender Tobias Göhring 
ikke til. Højdeskræk er ikke noget, han lider af. Suverænt 
trækker han Festool akku rystepudseren RTSC 400 frem, som 
han har fastgjort til sit værktøjsbælte med en karabinhage. 
En stikkontakt kan man lede forgæves efter heroppe – det er 
klart. Rystepudseren er handy og ideel til brug i luftige højder. 
Han koncentrerer sig helt og fuldt om sit arbejde. Efter slib-
ningen lakeres der. Færdig. Maleren tillader sig at kaste et 
blik ud over den usædvanligt rolige Europa-Park. Om nogle 
uger vil der igen være skrigende mennesker heroppe.
Sådanne ekstreme opgaver i høje højder er ikke det  normale 
for malerteamet i Europa-Parken, men heller ikke nogen 

undtagelse. Ud over ”Wodan” skal også ”blue fire Megacoa-
ster” og den flyvende hest ”Pegasus” plejes og passes. Den 
forholdsvis unge ”Silver Star” er en af de største og højeste 
stålrutsjebaner i Europa. ”Atlantica Supersplash” er ikke min-
dre spektakulær. Her rutsjer de besøgende ned i et vandbas-
sin fra 30 meters højde med 80 kilometer i timen. For øjeblik-
ket er bassinet tomt. Sebastian Summ har til opgave at 
kontrollere skinnerne og istandsætte deres overflade om 
nødvendigt. Han er også begejstret for excentersliberen ETSC 
med batteri, fordi han ellers ville skulle hente strøm fra hav-
neterrassen eller hos ”skibsbygmesteren”. 

Arbejde i forlystelsesparken – under højtryk
-Europa-Parkens malerafdeling har ca. 6.500 ordrer om året – de 
fleste og mest omfattende i de 11 uger inden sæsonstart, hvor 
parken er lukket. I den travleste tid beskæftiger malerteamet 
mere end 30 medarbejdere, der hentes til dels også eksterne 
firmaer. Adrian Bürkle koordinerer alle ordrer og taler med de 
andre håndværkere. Han startede i Europa-Parken i 2005 og er 
i dag teamleder i malerafdelingen. ”Alle her arbejder for fuld 
kraft”, siger han, ”og vi skænker de store attraktioner lige så 
meget opmærksomhed som de små detaljer, som millioner af 
mennesker muligvis går forbi uden at lægge mærke til. Det er 
vores ambition. Og det hjælper ca. 20 Festool maskiner os med 
at realisere”. 
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→ Under opstigningen på ”Wodan” har 
malerteamet alt det med i Systaineren, 
som der er brug for deroppe. 
 
← Sebastian Summ sliber vandbassi-
net på ”Atlantica  Supersplash” med 
akku-sliberen.

”I vores arbejde er det 
vigtigt at være mobil. 
Og det gælder både for 
vores folk og for vores 
værktøj.”
Sebastian Summ, maler
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↑ Under overnaturligt store biller 
og valmuer:  Malerarbejde i  
Minimoysernes fantastiske rige. 

→ På rangerbanegården, hvor 
 Minimoy-togene vedligeholdes,  
får bladene, som pryder hver  
eneste vogn, en omgang ny maling.
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Malerteamets arbejde 
er i enhver henseende 
usædvanlig. De arbejder 
der, hvor andre holder 
ferie. De har opgaver, 
der stiller de højeste 
krav og kræver specielle 
færdigheder.

Han har heller ikke meget tid. Og så er den tid, som han ville 
tage sig også allerede forbi, fordi hans telefon ringer. Da han 
på vej væk hører, hvordan vi sværmer for attraktionerne, som 
bliver ”hurtigere, højere og længere”, griner han: ”I de mest 
travle perioder har vi det præcist på samme måde – adrenali-
nen strømmer automatisk ud i blodet.” At mændene og kvin-
derne i hans malerteam elsker deres arbejde, er der ingen tvivl 
om. For deres arbejde er i enhver henseende usædvanlig. De 
arbejder der, hvor andre holder ferie. De har opgaver, der 
stiller de højeste krav og kræver specielle færdigheder. 

Ny maling til monumentale blomster
Som om det var nødvendigt at bevise det, tager Nina Hocken-
jos os med hen til Arthur. Nej, det er ikke en af hendes 
 kollegaer, korrigerer hun os, men en lille dreng, som drager 
afsted for at finde en skat i Minimoysernes syv kongeriger. I 
2014 blev denne fantastiske verden åbnet i Europa-Parken 
efter biograffilmen af samme navn – og er i dag en af de mest 
populære attraktioner. Her er alt monumentalt: Insekter og 
biller, spindelvæv, valmuer og blade. Dekorationsmaleren har 
specialiseret sig i at få kulisserne og væsenerne i overnaturlig 
størrelse til at se så ægte ud som muligt. Hun fører os gennem 
en afsides liggende underjordisk gang til en slags rangerba-
negård, hvor togene vedligeholdes for tiden. Bladene, som 
pryder hver enkelt vogn, får ny maling.
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↑ På værkstedet højglanspoleres 
en hvid haj af glasfiberforstærket 
plast. 

→ Angstfri polering: Hajen virker 
ægte, men er det heldigvis ikke. 

↓ Ed Euromaus, Europa-Parkens 
maskot, pudses også op til sommer-
sæsonen.

Efter endt arbejde stiger vi i den eldrevne malerbil, som maler-
teamet kører rundt i hver dag. Festool Systainerne på ladet er 
næsten altid med. ”Vi arbejder overalt på det 95 hektar store 
areal”, siger Sebastian Summ, der sidder ved rattet. ”I vores 
arbejde er det vigtigt at være mobil. Og det gælder både for 
vores folk og for vores værktøj.”På vejen tilbage til værkstedet 
passerer vi Østrig og Luxembourg og holder stop i Rusland, 
hvor ydersiden af rumstationen ”Mir” er ved at blive udbedret. 
Herfra er der kun et kort stykke vej til Europa-Parkens 
servicecenter, hvor de mere end ti håndværkerfag har deres 
værksteder.

En hvid haj i malerværkstedet
”Alt, der ikke bearbejdes på stedet, men kan afmonteres, kom-
mer ind på værkstedet. Vi er også her godt udstyret med 
Festool håndmaskiner og stationer”, fortæller Tobias Göhring 
begejstret. ”Vi har endda en integreret lakeringskabine, som 
en hvid haj passer ind i”, råber han – og det er ikke nogen 
dårlig vittighed: I den anden ende af værkstedet højglanspole-
res der virkelig en haj af glasfiberforstærket plast. Den er ikke 
kun legemsstor, men ser også virkelig ud. Dekorationsma-
lerne har gjort sig særlig umage med hajens vidt åbnede gab 
med tænder og blodigt tandkød. Og det er der god grund til: 
For den hvide haj, som de besøgende kan stikke hovedet ind i, 
hører til parkens mest populære foto- og selfiemotiv.

Dermed slutter en helt almindelig arbejdsdag på Euro-
pa-Parkens malerværksted, der dog har været mere end 
usædvanlig. Kedsomhed kender man ikke til her. Hverken 
når parken er lukket, eller når parken igen besøges af milli-
oner af mennesker.

EUROPA-PARK, RUST
Europa-Parken i Rust er Tysklands største forlystelsespark og efter 
Disneyland Paris den mest besøgte forlystelsespark i Europa. Siden 
parkens åbning i 1975 har over 110 millioner gæster besøgt parken. 
I 2017 var det hele 5,6 millioner – en ny besøgsrekord. I højsæsonen 
står mere end 3.800 medarbejdere for parkens drift. Men egentlig 
er Europa-Parken en familievirksomhed: Franz Mack grundlagde 
parken og ledede den samme med sine sønner Roland og Jürgen 
Mack. Efterhånden er med Michael, Thomas og Ann-Kathrin Mack 
også den næste  generation aktiv i ledelsen.
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 BLØD SLIBNING 

 Slibepapiret GRANAT Soft kan nu fås til PLANEX 
langhalssliberne. Dermed opnås også et fint 
sliberesultat på vægge og lofter med højeste 
overfl adekvalitet. 
  Tekst   Fotografi  
  Anja Soeder   Thomas Baumann 
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 N ogle kan lide det blødt. Siger man. Ved slibning handler 
det ikke bare om subjektive følelser, men om helt 
objektive sliberesultater. Det bedste er selv at prøve 

det. Nej, ikke med det populære håndslibepapir GRANAT Soft, 
som har begejstret kunderne igennem mange år. Men i stor 
stil. Med langhalssliberen Planex. Hertil fås der nemlig nu også 
GRANAT Soft. 

 Jævn slibning og fi nt sliberesultat 
 GRANAT Soft slibepapiret til de to langhalsslibere PLANEX 
LHS 225 og PLANEX easy har en diameter på 225 mm. Det 
giver rent matematisk et slibeareal på knap 400 kvadratcen-
timeter. Men det er ikke bare tal, der sørger for gode slibeop-
levelser og -resultater. Specielt når det drejer sig om at opnå 
højeste overfl adekvalitet på fuldspartlede vægge og lofter.  

 GRANAT Soft er som skabt til sådanne opgaver. Det sidder på 
et tyndt, blødt skumunderlag og tilpasser sig perfekt til under-
laget. Dermed sikrer GRANAT Soft en jævn slibning af hele 
overfl aden helt ud til kanterne. Samtidig sørger det for et fi nt 
sliberesultat uden spor. Og det også på ekstrem blød færdigs-
partel. Slibepapiret fås i kornstørrelserne P80-P400. Hulmøn-
steret understøtter udsugningen og – i tilfælde af PLANEX LHS 
225 – også vakuumfunktionen.  

 Slibning af store overfl ader på allerhøjeste niveau 
 Sådan lykkes slibning af store overfl ader på allerhøjeste niveau, 
i hoftehøjde eller over hovedhøjde. ”For alle, der arbejder 
meget med PLANEX, er GRANAT Soft virkelig en gevinst, fordi 
man hermed lettere og mere sikkert opnår et fremragende 
sliberesultat”, understreger produktchef Christine Klein. Vil 
man have vægge og -loftoverfl ader i  overfl adekvaliteten Q4, 
bør man i alt fald vælge GRANAT Soft.  Helt objektivt. 

Vil man have vægge og
-loftoverfl ader i over-
fl adekvaliteten Q4, 
bør man vælge GRANAT
Soft. 

 GRANAT SOFT TIL PLANEX 

 Det nye GRANAT Soft til langhalssliberen PLANEX og  PLANEX easy 
er udviklet specielt til fuldspartlede overfl ader. Der opnås hermed 
en jævn slibning af hele overfl aden helt ud til kanterne. 

 GRANAT SOFT D225 

•  GRANAT Soft 225 mm fås i kornstørrelserne P80 – P400 

•  Optimalt slibepapir til fi nslibning af  spartlede vægge og lofter  

•  Blødt grundmateriale sørger for en høj tilpasningsevne og 
perfekte sliberesultater 

•  Hulmønsteret understøtter udsugningen og også PLANEX 
LHS 225’s vakuumfunktion 

 Anvendelsesområde 

•  Slibning af store spartlede overfl ader med Planex LHS 225 
og Planex easy 

•  Fremragende til Q4-overfl ader – netop på ekstrem  blød 
færdigspartel 

>  www.festool.dk 
←  GRANAT Soft sidder på et tyndt, 
blødt skumunderlag og tilpasser sig 
-perfekt til underlaget.- 
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Tekst Fotografi
Anja Soeder Sui Sicong 
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Colors & Surfaces Shanghai
KinaStrålende udsigter

Shanghai boomer. Byggeprojekterne i den hurtigt voksende 
millionby satser ikke kun på masse, men i stigende grad  
på kvalitet. Hvad det betyder, viser et fremtidsorienteret  
boligbyggeprojekt.
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Materialet er vigtigt. Men 
det er ligeså vigtigt at 
bearbejde materialerne 
sådan, at man også opnår 
det ønskede resultat.

↑ I lejligheden ”Chromatic Spaces” 
er intet, som man ville forvente. 

→ Kulørte, skinnende stoffer på 
ekstremt glatte, plane og ensartede 
underlag.

FESTOOL MAGASIN 
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Colors & Surfaces
Strålende udsigter
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H øjhusprojektet i Shanghai, som projektudvikleren CEG 
har givet navnet ”Schwarzwald”, står rent faktisk i en 
skov med 20.000 træer. Ellers kan man godt kaste alle 

klicheer, som man forbinder med Schwarzwald, over bord 
hurtigst muligt – senest, når man betræder en af lejlighederne 
på de øverste etager. Her vibrerer det: på væggene, lofterne, i 
hele rummet. Intet i denne energiladede lejlighed er, som man 
ville forvente. 

Stærke kontraster i materiale og farve
Tæpper med lang luv kombineres med mørke parketgulve og 
metalliske mosaikfliser. Vægge med -førsteklasses tapet 
forstærker materialernes og farvernes stærke virkning. 
Vægelementer af læder giver de glatte, skinnende overflader 
en farverig og tredimensionel kontrast. Der er noget for 
øjnene. Og så er der også zoner og områder, hvor man falder 
til ro og kan slappe af.

”Materialer og farver er afgørende for atmosfæren i et rum”, 
siger Dina Hool fra det planlæggende designbureau Ippolito 
Fleitz. ”I vores studio har vi medarbejdere, som udelukkende 
beskæftiger sig med at undersøge materialer.” Men lige så 
vigtigt er det at bearbejde materialerne og farverne sådan, at 
man også opnår det ønskede resultat. ”Det kræver fremra-
gende håndværkere, som for det første medbringer erfaring 
og for det andet er villige til at kaste sig ud i noget nyt”, under-
streger Dina Hool. 

Det kommer an på bearbejdningen
Det mest udfordrende var tapeterne i forskellige farvetoner, 
som egenlig ikke er tapeter i traditionel forstand. For i virke-
ligheden handler det om kulørte stoffer fra den franske pro-
ducent Elitis, som kacheres på et metallisk underlag. Forbe-
redelsen af underlaget er her afgørende: Det skal være glat, 
plant og absolut ensartet på de konvekse og konkave vægforløb. 
Først da kan stoffet anbringes og den skinnende effekt opnås.

Rumindretningen har byggefirmaet hos investoren CEG selv 
stået for. Den videre indretning er udelukkende udført i sam-
arbejde med lokale håndværkere. De læderbetrukne vægele-
menter er blevet fremstillet specielt i højeste kvalitet. Resul-
tatet viser på imponerende vis, hvad der er muligt, når krævende 
håndværkere kaster sig ud i noget nyt.

VEGA RM 613 62
Élitis Luminescent

50 % PL, 38 % cellulose, 

12 % andet

VEGA RM 613 15
Élitis Luminescent

50 % PL, 38 % cellulose, 

12 % andet

VEGA RM 613 22
Élitis Luminescent

50 % PL, 38 % cellulose, 

12 % andet

OASE 65
Caparol 

3D-system plus

L: 35, C: 20, H: 21

BAROLO 20
Caparol 

3D-system plus

L: 62, C: 06, H: 21

CITRUS 105
Caparol 

3D-system plus

L: 90, C: 64, H: 92

CHROMATIC SPACES, SHANGHAI
Projektudvikler: CEG Schwarzwald
Design Studio: Ippolito Fleitz Group
Færdiggørelse: 2017
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FM: Hr. Attinger, du oplevede og fremskyndede selv lan-
ceringen af støvudsugningen i 1960'erne. Hvordan var 
det dengang?

K A : Jeg arbejdede inden for anvendelsesteknik i starten af 
1960'erne. Dengang kom der en ny tokomponentspartel på 
markedet, som ingen rystepudser kunne bearbejde ordent-
ligt, fordi slibeeffekten var for lav. Vi udviklede så en ny ryste-
pudser: Festo RTR-S. Det var dengang og i lang tid efter den 
stærkeste rystepudser på markedet. Men allerede hos de 
første testkunder blev vi klar over, at den kraftige slibning 
var forbundet med en enorm støvudvikling. Det krævede en 
løsning.

FM: Så I beskæftigede jer altså med støvudsugningen.

K A : Ja. Der var mange forsøg, også med andre  producenter, 
hvordan man kunne begrænse støvet. Det handlede især om 
støvudviklingen på og omkring maskinerne. Men der fandtes 
i grunden kun en løsning: Støvet måtte udsuges der, hvor det 
opstår – nemlig på slibefladen. Vi udviklede så et fungerende 
system i løbet af kort tid. Kollegaernes reaktion var i første 
omgang frygtelig: ”Attinger vil hænge en slange og støvsuger 

på slibemaskinen! Og det værste: Han laver huller i slibepapi-
ret!! Det er der ikke nogen, der køber.” Den daværende senior-
chef Gottlieb Stoll stoppede  diskussionerne og sagde: ”Karl, 
hvis du er så overbevist om din sliber med udsugning, så pak 
alt i firmabilen, og kør næste uge ud til kunderne. For hver 
kunde, der bestiller en rystepudser med udsugning, får du 
15 DM.” Da var jeg selvfølgelig også her hos firmaet Herold. 
Jeg samlede tyve underskrifter i løbet af en uge. Ni måneder 
senere kom RTT-S, verdens første rystepudser med støvuds-
ugning, på markedet. Det var i 1966.

FM: Hr. Buck, det er udviklingstider, som du kun kan 
drømme om i dag som produktchef, ikke sandt?

A B: Det er rigtigt. Men produkterne og strukturerne i virk-
somheden er også nogen helt andre. Når jeg hører, at hr. Attin-
ger så at sige både var aktiv som udvikler, anvendelsestek-
niker og sælger, det ville være utænkeligt i dag. Lanceringen 
af nye produkter eller systemer involverer både specialister 
fra udvikling og anvendelsesteknik, fra produktledelsen og 
design til produktionsplanlægning og markedsføring. Og det 
skyldes ikke, at der er færre kompetente fagfolk, men at pro-
dukterne og systemerne er blevet meget mere komplekse. 

PIONERER I 
STØVUDSUGNING

Festool udviklede den første rystepudser med støvudsugning 
for mere end 50 år siden. Karl Attinger var i sin tid den dri-
vende kraft, produktchef Andreas Buck var ikke født dengang. 
Hvordan det var dengang og er i dag, fortæller de begge på 
værkstedet ude hos en af de første kunder.

 Interview Fotografi
 Ralf Christofori Torben Jäger
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№ 4

Esslingen
Tyskland

Look Inside
Pionerer i støvudsugning
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FM: Det forringer dog ikke udviklingsevnen fra dengang.

A B: Nej, slet ikke. Tværtimod. Lanceringen af rystepudse-
ren med udsugning var en milepæl, og ikke bare med hensyn 
til produktet som sådan, men fordi systemtanken for første 
gang spillede en helt afgørende rolle. Det drejede sig om at 
forbinde et absolut succesfuldt el-værktøj med en anden 
maskine – sådan, at det fungerer optimalt for kunden som 
system.

K A : Det er et helt centralt punkt. Rystepudserens slibe-
effekt måtte jo ikke blive forringet på grund af udsugningen. 
At man laver huller i slibepapiret, kunne kollegaerne ikke 
forstå til at begynde med. Men vi har bevist, at vi er i stand til 
at skabe et optimalt kompletsystem ud fra konkurrerende 
egenskaber. Og denne tanke førte til kontinuerlige videreud-
viklinger i de efterfølgende år. I øvrigt udviklede og fremstil-
lede Festool fra den dag, hvor RTT-S kom på markedet, ikke 
mere nogen ny håndmaskine uden udsugning.

FM: I dag er de egenskaber og funktioner, som et udsug-
ningssystem skal opfylde, meget mere komplekse, 
ikke sandt? 

A B: Ja, det er klart. Det vedrører mekanikken, men i sti-
gende grad også elektronikken. Når vi spørger vores kunder, 
hvad en støvsuger skal kunne, så nævnes som det første suge-
kapaciteten. Men kombinationen af støvsuger og maskine skal 
være handy, så man også kan arbejde støvfrit uden problemer. 
Der er altså brug for en støvsugerslange, der sikrer begge dele. 
Netop derfor bliver vores nye støvsugerslange modtaget så 
godt af kunderne. Eller vi kunne nævne adapteren, som for-
binder støvsugerslangen og maskinen med hinanden og sik-
rer det hele. Her har vi investeret masser af tid og ressourcer 
i bajonetlåsen. Det er småting, som dog spiller en stor rolle 
i systemet. Og selv med vores akku-slibere kan man let arbejde 
støvfrit ved hjælp af en Bluetooth® forbindelse, som gør det 
muligt at betjene støvsugeren fra maskinen. 

FM: Der findes i dag forskellige støvklasser og masser af 
lovmæssige forpligtelser med hensyn til arbejds-
sikkerhed og sundhedsbeskyttelse. Var det også et 
tema i 1960'erne? 

K A : Allerede dengang var der grænseværdier for erhvervs-
mæssig eksponering (OEL), som skulle overholdes. Siden er 
bevidstheden om sundhed på arbejdspladsen steget enormt. 
Og det ikke kun, fordi der er lovmæssige forordninger og direk-
tiver. I mine første år var erhvervsorganisationerne meget 
aktive. Centralforbundet inddragede os direkte, fordi vi udvik-
lede banebrydende løsninger til støvfrit arbejde. 

A B: Udsugningssystemet har jo i grunden tre effekter: Det 
sikrer rent arbejde, skåner maskinerne og beskytter arbejds-
tagernes sundhed. For nylig viste en spørgeundersøgelse fra 
et markedsforskningsinstitut, at sundhedsbeskyttelse med 
hensyn til disse tre effekter har en høj prioritet hos håndværks-
virksomhederne og deres medarbejdere. Støvfrit arbejde er 
ingen luksus mere, som man under sig, men en selvfølgelighed. 

→ Karl Attinger og Andreas Buck 
snakker om to udsugningssystemer, 
som der ligger mere end 50 år imel-
lem. 

↓ For Andreas Buck spiller 
systemtanken en helt afgørende 
rolle – dengang og i dag.

”Støvfrit arbejde er ingen 
luksus mere, som man 
under sig, -men en selv-
følgelighed.”
Andreas Buck
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↑ Manuel Thierfelder sliber med den 
første -rystepudser med udsugning  
og den aktuelle  excentersliber med 
udsugning. Det gamle system er for 
daværende forhold meget godt, det 
nye selvfølgelig betydeligt bedre.
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FM: Hr. Attinger, du banede vejen til støvudsugningen – 
ville hr. Buck være arbejdsløs i dag uden dit engage-
ment?

K A : Helt sikkert ikke. (griner) Jeg tror, at vi virkelig udførte 
pionerarbejde inden for støvudsugning dengang. I dag er vi en 
af verdens største støvsugerproducenter. Men hvad der er 
endnu vigtigere, er, at Festool er den eneste producent af 
el-værktøj, som selv fremstiller sine støvsugere. Det har gan-
ske enkelt med det at gøre, at vi havde knowhow om støvuds-
ugning lige fra starten og konstant har videreudviklet vores 
knowhow. Og det har hr. Buck også stor andel i.

A B: Vi har jo allerede talt om, at udsugningssystemet spil-
ler en afgørende rolle hos os. Vi kan kun hjælpe håndværkeren 
optimalt, hvis værktøjet, slangen og støvsugeren passer perfekt 
sammen. Dette mål står over alt andet. Sådan var det tidligere, 
sådan er det i dag, og det vil også præge vores produkter  
i fremtiden.

KARL ATTINGER
Karl Attinger røber ikke, hvor gammel han er. Vi ved, at han kom til 
Festo i starten af 1950'erne. Han er stadig aktiv hos Festool og tager 
sig af museet og samlingens skatte.

ANDREAS BUCK
Andreas Buck har arbejdet hos Festool i 11 år. Den teknikbegej-
strede civilingeniør er produktchef for alle støvsugere og 
udsugningssystemer.

CAR-BAU HEROLD
Firmaet Car-bau Herold i Esslingen blev grundlagt i 1947. I 1948 
købte faderen til nuværende indehaver Eberhard Herold de første 
Festool maskiner. Car-bau Herold har været partner for Festool 
siden 2013.

”I udviklingen af den 
første rystepudser med 
støvudsugning var der 
for os kun en løsning: 
Støvet måtte udsuges 
der, hvor det opstår – 
nemlig på slibefladen.”
KARL ATTINGER

↓ Karl Attinger kørte i  1960’erne 
ud til kunderne med det nye  
udsugningssystem  og besøgte også 
firmaet Herold i Esslingen.
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VARME STRIBER
Circuit Paul Ricard vækker opsigt – ikke kun hos 
mennesker med benzin i blodet.
Fotografi
Circuit Paul Ricard
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På Circuit Paul Ricard i Castellet blev der indtil 1990 kørt grand prix-løb. Siden 
2001 har det været en moderne testbane. For nylig blev den 5,8 km lange bane 
fornyet, og der blev lagt 90.000 m2 asfalt. Særligt imponerende er de 190.000 m2 
store afkørselarealer, hvis blå-røde markeringer  er enestående – ikke kun optisk 
set. For deres forskellige friktionsværdier bidrager til at nedsætte bilernes 
tempo og forhindre kolbøtter. 

CIRCUIT PAUL RICARD, LE CASTELLET, FRANKRIG
Planlægning: Tilke GmbH & Co. KG, Aachen, Tyskland | Udførelse: Colas Group, Boulogne-Billancourt, Frankrig | Færdiggørelse: 2002 / 2017
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 HÅNDSLIBEKLODS MED UDSUGNING 

 Håndslibeklodser er en del af enhver værktøjskasse. Fordi hjørner, vindueslysninger eller andre utilgængelige steder må 
slibes med hånden. Uanset om der bearbejdes træ, maling eller spartelmasse, så støver manuelt arbejde også. Hertil fås 
Festools HSK-A håndslibeklodser i fi re forskellige størrelser og udførelser. Også med udsugning. Slangen tilsluttes ganske 
enkelt via den integrerede adapter. Sugeeffekten kan tilpasses til det pågældende arbejdsemne ved hjælp af bypass-indstilling. 
Tænd for støvsugeren – og gå i gang! Sådan kan der arbejdes helt støvfrit.  

>  Mere om HSK-A-serien og dens modeller: www.festool.dk /hsk

SMÅ HJÆLPERE
Værktøjet fra Festool er legendarisk, de små hjælpere en velsignelse. 

De letter i væsentlig grad arbejdet for maleren.
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Det perfekte digitale  
værktøj der forenkler  
din arbejdsdag: Den nye 
Festool Order app.

Festool Order app: Her kan finde og administrere tilbehør  
og forbrugsmateriele på en let, forståelig og overskuelig 
måde, oprette indkøbslister og f.eks. sende disse pr. e-mail  
til en forhandler. 

Yderligere informationer på www.festool.dk
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