
 

 

Bruksanvisning for stanseverktøy sett. 

  

Trinn for trinn  

  

1. Finn det stanseverktøyet som passere best til skaden i skien. Er 
skade inntil kanten stanser du ut så nære kanten som mulig.  

2. Slå et kraftig slag med en hammer. Kun en gang, slår du flere vil 

som regel stanseverktøyet vri seg litt, og lage mange forskjellige 

kutt.  
3. Bruk en ”Stanley” kniv til å renskjære kuttet.  

4. Bruk et hoggjern til å fjerne det ødelagte belegget. Pass på at du 

ikke hugger for dypt. Det er kun det ødelagte sålematerialet som 
skal fjernes.  

5. Stans ut en maken bit av nytt belegg. Vær nøye med at den passer 

før du limer.  
6. Bruk maskeringstape og dekk til skien rundt stansingen.  

7. Fyll i lim.  
8. Legg i det nye belegget.  

9. Legg en bit silikonpapir over.  
10. Legg på varmeplaten. Varmeplaten er ikke noe du må bruke, 

men limet herder mye raskere, og blir mange ganger så sterkt med 
varmeherding. (10 grader = 24 timer, 20 grader = 8 timer, 60 

grader = 30 min herdetid).  
11. Skru hardt til med skrutvinger. Er skaden i tupp eller på 

bakski, kan det være en fordel å ha noen biter av gamle ski til å 
legge over, så du får den samme bøyen på skien.  

12. Har du mulighet til å legge skien i varmeskap eller lignende, er 
det en C da limet i skien blir mykt. fordel. Obs! Varm ikke skien 

varmere en 60  
13. Når limet har herdet, ca 2 timer med varmeplate, eller over 

natten i romtemperatur, fjerner du overflødig lim, og bruker en 

panserfil til å få belegget så plant som mulig. Vær forsiktig hvis du 

bruker båndsliper til dette, da friksjonen kan føre til varme som gjør 

at limet kan løsne igjen.  
14. Slip skien. Reparasjonen vil nå være nesten umulig å se.  

  

 

 

 

 

 


