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Přehled LÄGLER®- kartáčovací talíře TRIO

Výrobek Obrázek Č. výrobku
    ø talíře     Materiál 

nosného talíře
Materiál 
kartáče ø kartáčů výška kartáče

Oblast použití
Počet kartáčo-
vých řad

nylonový 
kartáč

   mosazný 
   kartáč

  kartáč  
  z ušlechtilé oceli

ke strukturování a renovaci dřevě-
ných podlah z měkkých dřevin

ke strukturování a renovaci dřevě-
ných podlah z tvrdých dřevin

ke strukturování a renovaci 
dřevěných podlah z tvrdých dřevin 
(výraznější struktura než v případě 

použití mosazného kartáče)

Výhody kartáčovacích talířů LÄGLER®

- strukturování prováděné pouze v jednom pracovník kroku
- vhodné i pro vzory pokládky dřevěných parket s různým směrem vláken (např. mozaikové parkety 
  nebo dřevěnou dlažbu)
- možnost kartáčování těsně podél okrajů stěn
- efektivní odsávání
- rychlá a snadná výměna brusných talířů za kartáčovací talíře

1. Broušení bruskou TRIO až do hrubosti brusiva 120 (broušení brusnou mřížkou před kartáčováním není třeba)
2. Kartáčování plochy bruskou TRIO s příslušným typem kartáče (pouze 1 pracovní krok)
3. Navlhčení povrchu vodou (např. vlhkou vytírací lasičkou)
4. Povrchová úprava (olejem, lakem)
*Příklad na dubové rustikální dřevěné podlaze (= výrazné fládrování)
U druhů dřevin s výraznějším fládrováním se pomocí kartáčů výrazně zesílí efekt strukturování.
Při kartáčování jsou měkčí části dřeva (rané dřevo) vykartáčovány a zůstává tvrdé dřevo  
(pozdní dřevo). Tím vzniká rustikální charakter dřeva.  

   Tento přehled slouží pouze jako pomocné vodítko při výběru vhodného typu kartáče. Výše popsaný pracovní postup není platný všeobecně. Vždy při výběru a použití kartáčovacích talířů je bezpodmínečně nutné tyto přizpůsobit 
   individuálním vlastnostem podlahy, 

   Obchodní zastoupení v ČR:
   Uzin Utz Česká republika s.r.o. | Českomoravská 12a | 190 00 Praha 9 |Tel: +420 283 083 314 | Email: cz@uzin-utz.com | www.laegler.cz

Příklad pracovního postupu*

Technická data
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Oblast použití

- strukturování prováděné pouze v jednom pracovním kroku
- vhodné i pro vzory pokládky dřevěných parket s různým 
  směrem vláken (např. mozaikové parkety nebo dřevěnou 
  dlažbu)
- možnost kartáčování těsně podél okrajů stěn
- efektivní odsávání
- rychlá a snadná výměna brusných talířů za kartáčovací 
  talíře
- pro strukturování nově položených dřevěných podlah i pro 
  renovace

Výhody kartáčovacích talířů LÄGLER

1. Broušení bruskou TRIO (s přídavný závažím)
    - do hrubosti 100 případně 120
    - broušení brusnou mřížkou před kartáčováním není třeba
    - vysátí podlahy
2. OPCE (alternativní možnost) – navlhčení podlahy**
    - před kartáčováním navlhčit podlahu vodou (např. vytírací lasičkou), vyvarovat se tvorbě kalužinek
    - povrch nenechat zaschnout
    - POZOR! V případě podlah z měkkých dřevin se vlčení nedoporučuje!
3. Kartáčování plochy bruskou TRIO (s přídavným závažím)
    - zvolte vhodný typ kartáče 
    - pouze 1. pracovní krok
    - OPCE (Alternativní možnost) – kartáčování buď příčně ke směru vláken dřeva nebo do kříže**
    - vysátí podlahy
4. Navlhčení povrchu vodou 
    - např. vytírací lasičkou
    - nechat zaschnout
5. Povrchová úprava 
  *)Příklad na dubové rustikální dřevěné podlaze (= výrazné fládrování)
**) OPCE – alternativní možnost zesilující efekt strukturová 

Příklad pracovního postupu*

Tento přehled slouží pouze jako pomocné vodítko při výběru vhodného typu kartáče. Výše popsaný pracovní postup není platný všeobecně. Vždy při výběru a použití kartáčových talířů je bezpodmínečně nutné tyto přizpůsobit individuálním vlastnostem podlahy.  
Obchodní zastoupení v ČR: Uzin Utz Česká republika s.r.o. | Českomoravská 12a | 190 00 Praha 9 |Tel: +420 283 083 314 | Email: cz@uzin-utz.com | www.laegler.cz

U druhů dřevin s výraznějším fládrováním se pomocí kartáčů 
výrazně zesílí efekt strukturování.
Při kartáčování jsou měkčí části dřeva (rané dřevo) vykar-
táčovány a zůstává tvrdé dřevo (pozdní dřevo). Tím vzniká 
rustikální charakter dřeva.  

Tento přehled slouží pouze jako pomocné vodítko při výběru 
vhodného typu kartáče. Výše popsaný pracovní postup není 
platný všeobecně. Vždy při výběru a použití kartáčových 
talířů je bezpodmínečně nutné tyto přizpůsobit individuálním 
vlastnostem podlahy. Na konečný výsledek může mít vliv i 
vlhkost vzduchu.


