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Tips voor de WD-stofzuigers

Een proper atelier
Wilrijk, 16 december 2015
Tip 1 – Welke vloerbedekking kiezen voor uw hobbywerkplaats?

Bij het inrichten van een hobbyatelier is het belangrijk dat u de juiste
vloer kiest. Deze moet immers niet alleen solide en antislip zijn, maar
ook gemakkelijk schoon te maken. Houtkrullen en boorstof, maar ook
andere kleine houtresten kunnen eenvoudig worden opgezogen van
tegels, PVC- of linoleumvloeren met de multifunctionele alleszuiger. Als
uw werk erop zit, kan u hem eveneens gebruiken voor de dagelijkse
schoonmaak. Gladde, waterdichte vloerbedekkingen hebben nog een
ander voordeel. Van zodra de grootste stukken afval zijn verwijderd,
kunnen deze vloeren worden schoongemaakt met een vochtige dweil.
Dit voorkomt dat het fijnste stof zich vastzet.
Tip 2 – Het stof onmiddellijk opzuigen als het wordt geproduceerd

Bij het zagen van hout, het afschuren van geverfde oppervlakken of
gelijkaardige activiteiten worden aanzienlijke hoeveelheden splinters en
fijn stof geproduceerd. Daarom is het belangrijk dat u altijd een
stofmasker en een veiligheidsbril draagt. Ideaal is natuurlijk wanneer u
rechtstreeks aan het elektrisch gereedschap een stofzuiger kan
aansluiten, zodat het stof meteen wordt opgezogen zodra het zich
vormt. Dit kan uiterst handig met de multifunctionele alleszuiger WD 3 P
Workshop van Kärcher, die beschikt over een extra stopcontact. Het
voordeel: u kan bijvoorbeeld een cirkelzaag, vlakschuur- of slijpmachine
gebruiken en deze direct op de stofzuiger aansluiten. De stofzuiger start
automatisch van zodra het gereedschap wordt aangezet. Indien het
toestel wordt uitgeschakeld, blijft de stofzuiger kort nog even werken
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zodat er helemaal geen stof achterblijft in de zuigslang.
Tip 3 – Boren zonder stof

Wilt u vermijden dat stof de directe omgeving vervuilt waar u boort?
Gebruik dan de DDC 50 : dé boorstofopvanger van Kärcher. Dit kleine
apparaat past in de palm van uw hand en werkt op batterijen. Het zorgt
ervoor dat stof onmiddellijk aan het boorgat wordt opgevangen en dat
het dus niet op de vloer valt. Het apparaat is geschikt voor de meest
gebruikte binnenmuren. Het grote voordeel is dat u zonder problemen
alleen kan werken. U hebt dus geen helper meer nodig om de zuigslang
van de stofzuiger vast te houden tijdens het boren. Zodra het gat
gemaakt is, kan u de boormachine gewoon verwijderen. De
vacuümfunctie houdt de boorstofopvanger tegen de muur tot het wordt
losgetrokken.

