Hur man vulkar dit reparationsmaterial på en
gummimatta.
Steg 1:
Är det kallt kan du bränna på med gasol på bandet innan du börjar.
Borsta rent.
Håll upp reparationsbiten som du har tänkt använda över skadan och rita efter
den så du ser vart du ska slipa.

Steg 2:
Slipa upp det markerade området ordentligt så du får fram nytt färskt gummi.
Värt att tänka på är att det INTE får vara någon smuts kvar och ytan ska vara
lite skrovlig, sprita helst både laglapp/täckremsa samt band.
Om det ryker mycket när man slipar och materialet blir varmt så finns det risk
att gummit ``bränner´´
Då fäster inte limmet så var försiktig när du slipar.

Steg 3:
Du kan sprita det slipade området och på reparationsmaterialet:
Öppna limburken och häll i hela flaskan med härdare och rör om ordentligt så
att det blandar sig väl. Om du bara vill använda halva burken med lim så
använder du även halva flaskan med härdare. Jag skickar en tom limburk så du
har något att blanda i.
Borsta bort eventuellt slipdamm och gör första strykningen med lim.
Arbeta in limmet ordentligt så att det kryper in i alla porerna.
Se till att limmet har torkat ordentlig innan du går vidare. Ta bort
skyddsplasten från reparationsmaterialet och limma även den.

Steg 4:
När båda ytorna har torkat (ca 20 min) så är det dags för andra strykningen.
Är det fuktigt i luften eller kallt ute, rekommenderar vi att ni använder en
värmepistol. Värm inte för nära bandet!!!
När du har limmat båda ytorna så får man vänta en liten stund så att limmet
blir ``klibbtorrt´´ (den ska vara fuktig men inte fastna på ovansidan/fingrarna
när man känner på den (ca 5-10min)). När det är klibbtorrt så lägger du på
reparationsmaterialet där du vill ha den och stryker dit den lätt med
handen/fingrarna så att den sitter på plats.

Steg 5:
Nu sitter reparationsmaterialet på plats och du tar fram den lilla handrullen jag
skickade med… alternativt använd baksidan på en slägga och sedan banka med
en gummiklubba och arbeta ut alla eventuella luftbubblor för att
säkerhetsställa att materialet sitter ordentligt på plats. Nu ska den bara få
härda fast ordentligt, gärna 6 timmar utan att man kör igång bandet. Så gör
gärna detta innan du går hem för kvällen så är det bara till att köra igång på
morgonen därefter.
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Reparation av trp.band
 Välj passande laglapp eller täckremsa
 Borsta bort skit & lägg laglapp över skadan
 Rita runt laglappen, ca: 5 mm utanför lappen, långa ändan i bandets
riktning
 Slipa runt där du ritat, så du får ett dike
 Slipa sedan ner resten och borsta rent, sprita gärna både band och
reparationsmaterial.
 Blås med torken så det är torrt på lappen & där du slipat
 Limma 1:a strykningen på lapp + skada & låt det torka helt… använd
torken, jobba in limmet med cirkelrörelser på bandet.
 Limma 2:a strykningen på lapp + skada & låt det bli klibbtorrt
 klibbtorrt = limmet kladdar inte av sig, känn med ovansidan/fingrarna
 Lägg dit lappen & rulla med handrullen, först med den breda & sen den
smala handrullen, eller baksidan på en slägga och sen banka med en
gummiklubba
 För bästa resultat, reparera på bägge sidor av skadan
 Har ni köpt en dubbelverkande vals, så kör ni över skadan med den,
när bägge sidor är färdiga

Om du undrar något, så är det bara att ringa.

Har ni inget verktyg,
lägg en ohyvlad porös
träplanka under när du
slår igenom nitarna.

1. Vinkla bandändarna med en 90 ° vinkel
2. Slipa ner gummit på den sidan materialet går på, 2 mm
3. Sätt dit låset med nitarna uppåt på
materialsidan
4. Tryck in låset mot bandkanten och se
till att det är lika mycket in på bägge
bandkanter, så att låset blir rakt.
5. Knacka lite försiktigt med hammaren
så att låset inte kan flytta sig.
6. Lägg en porös planka under och slå
igenom nitarna.
7. Vänd på bandet och stoppa in vajern,
så att öglorna inte blir nertryckta.
8. Banka rakt på nitarna , så att de viker
sig...försök att inte banka på öglorna.
Ha något stumt under!
9. Sätt ihop bandet och kapa vajern med
en avbitare.
10.Skär av de 4 bandkanterna, så att bandet ite kan fastna i något.
Bara att köra

Flexco 190 lås
Ta fram 2 st. brickor med hål i och lägg på revan och märk ut. Sätt
inte låsen för nära varandra!
 Ta skruvdragaren med hålpipa och borra de märkta hålen
 Sätt i brickan med två bultar på från undersidan och lägg på brickan
med hål på andra sidan. Skruva dit muttrarna lite lätt
 Ta skruvdragaren och dra åt muttrarna ordentligt, ”tanden” på
brickorna ska pressas ner i bandet!
 Ta en vinkelslip och kapa bultarna
 Släpp på eventuella skrapor och plogar, annars slits låsen bort!
Om du undrar något, så är det bara att ringa.


Patrik
Robert

070-372 98 45
070-372 98 99

Medbringare










Ta bort de gamla medbringarna med hovtång eller dylikt
Slipa rent med metalltrissan, men se till att inte gummit *svettas*…
bränns, då kan inte porerna suga åt sig limmet.
Sprita både innan och efter att du har slipat
Limma första gången på både band o medbringare, jobba in limmet i
gummit o låt torka helt
Limma andra gången, ta bara någon i taget. Låt det bli *klibbtorrt*
Sätt dit medbringaren o tryck med släggans träff yta o dra fram o
tillbaka på medbringarens kanter några gånger
Se till att underlaget är så stumt som möjligt o banka sedan på
medbringaren, både på sidorna o uppe på ryggen.
Till sist tar du snabblimmet o limmar en sträng runt alla medbringare
o låt torka.
OBS gör cm långa fogar och lämna någon cm, så att limmets gaser
kommer ut

Om du undrar något, så är det bara att ringa.
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Transportörmärkning
:

Transportör nummer:
Företag:
Kontakt:
CC mått =

Inv.mått:
meter

Bandbredd =

mm

Bandkvalitet =
Material på band =
Ǿ Drivtrumma =

mm

Längd Drivtrumma =
Ǿ Vändtrumma =

mm

Längd Vändtrumma =
Spänna =
Släppa =
Brytrulle =
Vulkas undersida/översida =
Varmvulk/kallvulk =
Lätt att komma till/högt upp/trångt =
Bärrullar och understödsrullar
Bärrulle mantel Ǿ =
Bärrulle axel Ǿ=
Bärrulle axel längd =
Nyckel =
Understödsrulle mantel Ǿ =
Understödsrulle axel Ǿ =
Understödsrulle axel längd =
Nyckel =
Övriga anteckningar =

meter

Hopläggning av skarv på undersidan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Spänn ihop bandet så skarven går ihop
Sätt fast en skiva i tunnsidan med två tvingar
Vik tillbaka tjocksidan, så det blir lättare att limma
Borsta rent o tvätta skarven med sprit
Limma skarven jämt o låt den torka helt första strykningen
Limma andra strykningen o låt torka så att limmet inte klibbar av sig
Vik vulkduken o lägg den så att den täcker skarven.
Fäll upp tjocksidan o lägg ihop skarven, börja i längsta hörnet o lägg ihop ena kanten ta sedan andra
sidan o lägg ihop längs kanten.
9. Dra ut lite av vulkduken under bandet o lägg sedan ner skarven tvärsöver bandet
10.Dra ut resten av duken o stryk ut o ihop bandet med handen, ta sedan handrullen o rulla hela skarven
11.Ta bort skivan o handrulla kanten ”fasen” på bandet underifrån
12.Använd dubbelvalsen o valsa hela skarven noga. Slipa ner kanten som går tvärs över bandet på
översidan , limma o lägg dit täckremsan…handrulla

Hopläggning av skarv på översidan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Spänn ihop bandet så skarven går ihop
Sätt in en skiva under tjocksidan
Vik tillbaka tunnsidan, så det blir lättare att limma
Slipa hela ytterkanten så den blir tunn
Borsta rent o tvätta skarven med sprit
limma täckremsan under tjocken ute i kanten, så 2 cm av remsan ligger utanför skarven
Limma skarven jämt o låt den torka helt första strykningen
Limma andra strykningen o låt torka så att limmet inte klibbar av sig
Vik vulkduken o lägg den så att den täcker skarven. Mät ut skarvens längd o gör märke på vardera sida
om skarven…36 skarv, mät upp 36 cm.
10.Fäll ner tunnsidan o lägg ihop skarven, börja i längsta hörnet o lägg ihop ena kanten ta sedan andra
sidan o lägg ihop längs kanten.
11.Dra ut lite av vulkduken under bandet o lägg sedan ner skarven tvärsöver bandet
12.Dra ut resten av duken o stryk ut o ihop bandet med handen, ta sedan handrullen o rulla hela skarven
13.Använd dubbelvalsen o valsa hela skarven noga.

Hur man räknar ut längden på ett transportband

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cc mått =
Diameter vändtrumma =
Diameter Drivtrimma =
Hur mycket går det att spänna bandet =
Hur mycket kan ni släppa bandet =
Vilken bredd är det på bandet =
Vad kör ni för material på bandet =
Sitter det någon brytrulle efter drivrullen?

