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Prace związane z przygotowaniem powierzchni drewna w szerokim za-
kresie wykonujemy, stosując szlif maszynowy. Ze względu na zróżnico-

waną strukturę drewna oraz ukształtowanie obrabianych elementów mebli 
niektóre profi le i wąskie płaszczyzny szlifujemy również techniką ręczną. 
Używane wówczas klasyczne materiały, takie jak włókniny ścierne czy pa-
pier ścierny na podłożu gąbkowym, możemy trzymać bezpośrednio w dłoni, 
ewentualnie zastosować różnego rodzaju podkładki bądź klocki szlifi erskie 
(fot. 1.). W ofercie Festool znajdziemy klocki szlifi erskie dopasowane do 

krążków albo arkuszy ściernych o wymiarach wykorzystywanych w proce-
sie szlifowania maszynowego oraz bardziej zaawansowane i przyjazne dla 
szlifi erza klocki szlifi erskie, do których możemy podłączyć odsysanie. Te 
ostatnie omawialiśmy przy okazji prezentacji technik przygotowania po-
wierzchni w lakiernictwie pojazdowym, a ich zastosowanie w stolarstwie 
jest podobne. Klocek szlifi erski Festool HSK 80x133 H (fot. 2.) zgodnie z licz-
bami zawartymi w nazwie służy do szlifowania z użyciem arkuszy ściernych 
o wymiarach 80 x 133 mm. Jest to grupa materiałów ściernych o wymia-
rach typowych dla rodziny szlifi erek oscylacyjnych RTS 400, ewentualnie 
szlifi erki linearnej DUPLEX LS 130 EQ. Klocek ten wykonany jest z tworzy-
wa sztucznego o strukturze twardej i nadaje się do szlifowania wąskich 
płaszczyzn oraz krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych (fot. 3.). Może być 
stosowany nie tylko przy obróbce drewna czy materiałów drewnopochod-
nych, ale również innych materiałów stosowanych w pracach stolarskich 
i związanych z wystrojem wnętrz. Przykładem może być doszlifowywa-
nie wąskich krawędzi w wyrobach z materiału typu solid surface (fot. 4.). 
Z kolei klocki szlifi erskie Festool HSK-D 150 służą do mocowania krążków 
ściernych o średnicy D 150 mm, typowych dla szlifi erek mimośrodowych 
wyposażonych w talerze szlifi erskie o tej średnicy. Klocki te występują w 

W cyklu „Festool radzi” przedstawialiśmy już 
różne zagadnienia związane z przygotowaniem 
powierzchni w stolarstwie, stosując szlif 
maszynowy. Omawialiśmy szlifowanie dużych 
powierzchni płaskich, profili oraz miejsc trudno 
dostępnych przy użyciu różnego rodzaju szlifierek. 
Tym razem zajmiemy się szlifowaniem ręcznym 
z zastosowaniem wyposażenia i materiałów 
ściernych Festool.

Przygotowanie powierzchni 
w stolarstwie

Szlif ręczny

F E S T O O L  R A D Z I

Zestawienie podstawowego wyposażenia
Wyszczególnienie Typ Nr katalog.

1. Klocek szlifi erski HSK-D 150 W 495 965
2. Klocek szlifi erski HSK-D 150 H 495 966
3. Klocek szlifi erski HSK-80x133 H 495 967
4. Materiały ścierne *

* Rodzaj i granulacje zależne od zastosowania.

dwóch rodzajach różniących się twardością. Model HSK-D 150 H wykonany 
jest z tworzywa sztucznego o strukturze twardej i nadaje się do szlifowa-
nia płaszczyzn (fot. 5.) oraz wąskich krawędzi (fot. 6.). Z kolei model HSK
-D 150 W nadaje się do szlifowania zaokrąglonych krawędzi zewnętrznych 
(fot. 7.) bądź wewnętrznych (fot. 8.), ponieważ wykonany jest z tworzywa 
o strukturze miękkiej (fot. 9.). Kształt części uchwytowej klocka jest er-
gonomicznie wyprofi lowany, dzięki czemu szlifujemy z dużym wyczuciem 
zarówno drewno surowe, jak również powłoki lakierowe. Do szlifowania 
ręcznego wąskich krawędzi profi lowanych możemy zastosować materia-
ły ścierne Granat Soft na podkładzie gąbkowym (fot. 10.). Arkusze tego 
materiału mają wymiary 115 x 120 mm i są konfekcjonowane w rolkach 
po 200 sztuk. Na rolce materiał ścierny jest fabrycznie ponacinany, odry-
wamy więc z niej potrzebną liczbę formatek, przerywając tylko podkład 
gąbkowy. Dzięki takiej budowie materiał nie rysuje krawędzią. Granat Soft 
dostępny jest w granulacjach od P 120 do P 800 i doskonale nadaje się do 
szlifowania lakierowanych elementów kształtowych w fazie szlifu między-
operacyjnego (fot. 11.). W przypadku, gdy potrzebujemy materiału ścier-
nego przestrzennego, Festool oferuje włókniny ścierne do pracy ręcznej. 
Włóknina Veryfi ne 320 (kolor bordowy) ma zastosowanie do szlifowania 

surowego drewna litego i powierzchni fornirowanych w miejscach wąskich 
przestrzeni profi lowanych (fot. 12.). Zaletą tego rodzaju materiału jest 
to, iż w przypadku specyfi cznych profi li możemy sobie pomagać, stosując 
wkładki typu „kontrprofi l” (fot. 13.), ewentualnie skorzystać z wypukłości 
dłoni (fot. 14.). Na powierzchniach wykańczanych techniką rustykalną przy 
użyciu szlifi erki RUSTOFIX RAS 180.03 E-HR w fazie dogładzania przed la-
kierowaniem (fot. 15.) oraz przy szlifowaniu międzyoperacyjnym włókniny 
Veryfi ne 320 oraz Ultrafi ne 800 (kolor szary) są wręcz niezastąpione. W 
takich przypadkach jedynie materiały ścierne o strukturze przestrzennej 
mogą zachować rysunek słojów drewna w stanie nienaruszonym (fot. 16.). 

Tomasz Żurkowski, pins

Wyposażenie i materiały ścierne do szlifu ręcznego

Szlifowanie wąskiej krawędzi elementu

Szlifowanie wąskiej krawędzi elementu z użyciem klocka o strukturze twardej Szlifowanie płyciny drzwiczek przy użyciu klocka HSK-D 150 H

Materiał o strukturze miękkiejSzlifowanie zaokrąglonej krawędzi wewnętrznej

Szlifowanie włókniną Veryfi neSzlifowanie elementu profi lowanego

Szlifowanie dogładzające powierzchni rustykalizowanejSzlifowanie rowka na płaszczyźnie drzwiczek

Klocek szlifi erski twardy HSK- 80x133 H wykorzystany do szlifowania ramy drzwiczek

Szlifowanie wąskiej krawędzi elementu z materiału typu solid surface

Szlifowanie zaokrąglonej krawędzi zewnętrznej z użyciem klocka o strukturze miękkiej

Szlifowanie wąskiej krawędzi profi lowanej materiałem ściernym Granat Soft

Szlifowanie z wkładką typu „kontrprofi l”

Struktura powierzchni rustykalizowanej
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