
Jak oddělit zlomenou žerď od listu ?

Vzhledem k tomu, že žerď a list spojujeme dohromady pomocí EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE, není možné použít 
horkovzdušnou pistoli k oddělení těchto dvou součás�.

List je vlepený dovnitř žerdě

Chcete-li oddělit zlomenou žerď od listu, postupujte podle následujících pokynů:

1) Odřízněte žerď 7 cm od konce listu pomocí pilky na kov tak, aby celý krček listu zůstal neporušený.

2) Velmi opatrně a pomalu řežte po délce zbytek žerdi , dokud nenarazíte na krček listu.

3) Vložte ostrý šroubovák / dláto do řezu a zkuste vypáčit zbytek žerdě z krčku listu

4) Pokud bod 3) nefunguje, pokuste se odstranit zbytek žerdě opatrným řezáním / sekáním zbytku žerdi, aby 
se odhalil krček listu, aniž by došlo k poškození. Je důležité, aby nedošlo k poškození krčku.

Žerď je vlepená do krčku listu

Jak odstranit zlomenou žerď zevnitř krčku listu

Vzhledem k tomu, že žerď a list spojujeme dohromady pomocí EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE, není možné použít 
horkovzdušnou pistoli k oddělení těchto dvou součás�.

Tento proces je poměrně ob�žný a někdy může vést ke zlomení krčku. Pokud můžete, pošlete zlomené pádlo 
k nám, máme s �mto typem opravy mnoho zkušenos�.

Případně postupujte podle těchto pokynů: 

1) Odřízněte zlomenou žerď na konci listu.

2) Poté opatrně pomocí dláta odstraňte zbývající žerď.

3) Pro vytvoření čistého povrchu použijte válcový brusný kámen k odstranění zbytků žerdě.

Jak oddělit zlomený list od žerdi ?

Vzhledem k tomu, že žerď a list spojujeme dohromady pomocí EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE, není možné použít 
horkovzdušnou pistoli k oddělení těchto dvou součás�.

Žerď je vlepená do krčku listu

Chcete-li oddělit zlomený list od žerdi, postupujte podle následujících pokynů:

1) Odřízněte list  7 cm od  konce krčku pomocí pilky na kov tak, aby celá žerď zůstala neporušená.

2) Velmi opatrně a pomalu řežte po délce zbytku listu , dokud nenarazíte na žerď.

3) Vložte ostrý šroubovák / dláto do řezu a zkuste vypáčit zbytek krčku listu z povrchu žerdě.

4) Pokud bod 3) nefunguje, pokuste se odstranit zbytek listu opatrným řezáním / sekáním zbytku listu, aby se 
odhalila žerď, aniž by došlo k jejímu poškození. Je důležité, aby nedošlo k poškození žerdi.

List je vlepený dovnitř žerdě

Jak odstranit krček zlomeného listu zevnitř žerďi ?

Vzhledem k tomu, že žerď a list spojujeme dohromady pomocí EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE, není možné použít 
horkovzdušnou pistoli k oddělení těchto dvou součás�.

Tento proces je poměrně ob�žný a někdy může vést k poškození žerdi. Pokud můžete, pošlete zlomené pádlo 
k nám, máme s �mto typem opravy mnoho zkušenos�.

Případně postupujte podle těchto pokynů: 

1) Odřízněte zlomený list na konci žerdě.

2) Poté musíte zkusit vyvrtat zbytek krčku listu z vnitřku žerdi pomocí vrtáku o průměru 22 mm.

3) Poté opatrně pomocí dláta odstraňte zbývající krček listu.

4) Pro vytvoření čistého povrchu použijte válcový brusný kámen k odstranění zbytků krčku.
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