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PLASTOVÝ HOBLÍK PLASTOVÝ HOBLÍK
PRO PRÁCI S VOSKY
A TMELEM KERAMI-FILL
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Práce s hranou hoblíku: Hrana 
hoblíku slouží jako špachtle. Na-
neste rohem hrany měkký vosk a 
vmáčkněte ho do místa poškození.
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Práce s hoblovacími drážkami hoblíku: Pro zarovnání voskových 
tmelů na ploše (obrázek 2) se používají ostré hoblovací drážky  
( ). Pro zarovnání na hranách se používají kulaté hoblovací drážky   
( ). Pro zarovnání vnitřních pravoúhlých hran se používají drážky 
na boku hoblíku.
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Brusná a leštící mikrotkanina: 
Bílá strana tkaniny se používá 
ke zmatování a zelená strana k 
vyleštění opraveného povrchu.

Brusná a leštící mikrotkanina: 
Bílá strana tkaniny se používá 
ke zmatování a zelená strana k 
vyleštění opraveného povrchu.

4 45 56 6

Brusná tkanina: Tmavá brusná 
tkanina se používá k broušení a 
odmaštění povrchu a také k od-
stranění zbytků voskových tmelů z 
plochy.  Poznámka: Příliš netlačte 
na tkaninu, aby nedošlo k poškrá-
bání povrchu. 
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Čištění plastového hoblíku: 
Hoblovací drážky hoblíku vyčistěte 
zuby vložky hoblíku (případně pod 
proudem teplé vody)
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Plastový hoblík se skládá: A) Korpus s hoblovacími drážkami pro zarovnání tvrdého, měkkého vosku 
a keramického tmelu Kerami-Fill. B) Vložka s hřebenem na čištění hoblovacích drážek. C) Brusná a leštící 
mikrotkanina D) Brusná tkanina
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