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Minimerer forsøpling og gir et bedre sluttresultat
Jackon leverer Guillotine elektrisk skjærebrett med målebrett og glødetråd 
for effektiv og nøyaktig kapping av EPS og XPS på byggeplass
Av miljøhensyn anbefaler Jackon bruk av glødetråd eller varmekniv for å 
minimere forsøpling på byggeplass
Skjærebrettet veier kun 19kg og er enkelt å frakte i tilhørende bæreveske
Med i pakken følger også varmekniv med tilbehør for kapping av plater, 
skjæring av utsparinger og tilpasninger på en trygg og effektiv måte

EPS og XPS skjærebrett med glødetråd
Varmekniv med 150mm og 200mm blad
Koffert til varmekniv med div. tilbehør
Bæreveske
NOBB-nr komplett sett: 57287035 

Unngå plast på avveie 
med glødetråd og varmekniv!
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01: Trekk ut glødetråden og plasser pro-
duktet på skjærebrettet. Bruk maske ved 
kapping innendørs i rom uten ventilasjon.

02. Hold ON/OFF-knappen inne for å 
varme glødetråden. Kapp produktet på 
ønsket sted ved å føre tråden gjennom. 

03: Før glødetråden sakte gjennom 
produktet for et rent og nøyaktig snitt 
uten forsøpling. 

04: Skjæreverktøyet fungerer på alle 
EPS og XPS-produkter, inkludert Jackon 
Thermomur®. 

Bruksanvisning Jackon Skjæreverktøy

09: Varmekniven betjenes med tommel 
på styrkeregulator (MIN/MAX) og peke-
finger på ON/OFF-knappen.

10: Ulike verktøy monteres til kniven 
med festeskruene og medfølgende 
verktøy. 

11: Det medfølger knivblader i 2 ulike 
lengder: 150 mm og 200 mm.

12: Før knivbladet sakte gjennom  
produktet slik at bladet smelter ut  
ønskede tilpasninger.

13: Knivblad med anlegg (festes i under-
kant av kniven) er anvendelig for å gjøre 
nøyaktige tilpasninger med riktig dybde.

14: Vuggen monteres til basen med 
festeskruene og medfølgende verktøy. 

15: Bruk en tang for å bøye slisse-
kutteren til ønsket form.

16: Slissekutteren monteres deretter i 
ønsket lengde til vuggen med to feste-
skruer. 

17: Før slissekutteren sakte inn i  
produktet. Vuggen sørger for at dybden 
blir riktig og at snittet blir vinkelrett. 

18: Verktøyet smelter ut nøyaktige 
utsparinger i Jackon Thermomur® eller 
andre EPS-/XPS-produkter. 

19: Denne type utsparinger er bl.a. 
velegnet for å montere skjult elektrisk 
anlegg med brannboks i Thermomur®. 

20: Etter bruk: Still verktøyet til middels 
varme og rengjør med rensebørsten for å 
opprettholde nøyaktigheten.

05: Bruk av skjærebrettet gir rene,  
nøyaktige snitt ved tilpasning av  
Thermomur®-blokker. 

06: Gradskivene på brettet muliggjør  
vinklede snitt både horisontalt og 
vertikalt. 

07: Plasser vertikal eller horisontal støtte 
ved ønsket vinkling i grader og fest godt 
med skruen.

08: Støtt produktet med venstre hånd og 
før glødetråden gjennom produktet med 
høyre hånd. 
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