
HVÆSSESTENS SERIE
PROFESSIONELLE KVALITETS LØSNINGER



HVÆSSESTENS SERIE
Nortons serie af professionelle kvalitets værktøjer til, at forbedre 
bladenes ydeevne og transformere sløve knivsægge til skarpe værktøjer 
der holder.
Serien indeholder diamant slibesten, vådsten, en knivsliber, 
strygestål og en anti-skridmåtte, en komplet løsning til forskellige 
typer knive, fra almindelige knive til førsteklasses japanske knive, 
som benyttes af alt fra køkkenentusiaster til professionelle 
chefkokke.
Vores løsning gør mere end blot at ‘skærpe’ skæret. Stenene 
kan benyttes til, at afhjælpe og fjerne hakker og ridser, 
med det formål, at skærpe og polere til en  
spejlblank finish.

VÅDSTEN
Alle vådsten er dobbelt siddet, med en grov side til hurtig 
skærpning af sløve og beskadigede skær og en fin side til 
finish og polering af kanterne.

BRUG KORN  
SIDE #1

KORN  
SIDE #2 VARENUMMER MÆ. PCB

Genopslib blade og fjern uregelmæssigheder 240 1000 69078678584 1 3

Skærpning og let polering af sløve skær 1000 3000 69078678676 1 3

Færdiggør bladet til en spejlblank finish 3000 8000 69078678677 1 3

SIKKERHED  
Den skridsikre holder 
sikrer, at stenen ikke 

bevæger sig under brug

MULTIBRUG  
Hver sten giver et 

forskelligt niveau af 
finish

PROFESSIONEL 
SKÆRPE SERIE

DOBBELT DIAMANT HVÆSSESTEN
Den dobbelte diamant hvæssesten har en grov side til skærpning og en 
finere side til finslibning af knivsæggen. De hårde diamantkorn gør, at 
slibemidlet kan benyttes til alle typer knive - selv keramiske knive.

Inklusiv en skridsikker holder og plastik beskyttelse, som forhindrer stenen 
i at bevæge sig under brug.

BRUG KORN  
SIDE #1

KORN  
SIDE #2 VARENUMMER MÆNGDE PCB

Skærpning og polering afhængig 
af det udøvede tryk 360 600 66260214859 1 3

SIKKERHED  
Den skridsikre holder sikrer, 
at stenen ikke bevæger sig 

under brug

MULTIBRUG  
Kan benyttes til en 
bred vifte af skær

HOLDBARHED 
Høj kvalitet 
slibekorn 

FUGTES I VAND  
Giver glat slibearbejde 

HÅRDHED  
Velegnet til 

keramiske knive
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DOBBELT KNIVSLIBER
Indeholder et diamant og keramisk slibekorn til brug på køkkenknive og sakse. 
Benyt den grove diamant side først (1) til, at skærpe bladet, efterfulgt af den 
keramiske side (2) for at opnå en super skarp finish. Indeholder en drejeskive til 
justering af slibevinklen.

Den skridsikre gummiholder forhindrer knivsliberen i, at bevæge sig under brug

GUIDE TIL KNIVSLIBNING
Knivsliberen er en nem måde, at sikre bladets vinkel er 
ensartet under slibningen.

Afhængig af kniv/blad skal vinklen være mellem 10 og 30 
grader.

BRUG VARENUMMER MÆNGDE PCB

Til at styre bladet under slibningen 69078678678 1 3

BRUG KORN  
SIDE #1

KORN  
SIDE #2 VARENUMMER MÆNGDE PCB

Præcisionsslibning udelukkende 
af metalblade 360 600 69078678681 1 3

VINKEL PRÆCISION    
Vælg vinkel for præcis 

slibning

SIKKERHED  
Den skridsikre holder sikrer, 
at stenen ikke bevæger sig 

under brug

KOMPAKT  
Let at opbevare

NEM-AT-BRUGE   
Opnår præcise resultater

PRÆCISION   
Optimerer slibevinklen

20˚

25˚15˚

DOBBELT LØSNING  
To korn løsninger1. Diamond (coarse) 

2. Ceramic (fine)
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For yderligere information kontakt din lokale Norton repræsentant.

www.s-g-a.dk

Norton er et registreret varemærke under Saint-Gobain.
Form # 4140

www.saint-gobain-abrasives.com
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEASaint-Gobain Abrasives A/S

Dybendalsvænget 2
DK-2630 Taastrup
Danmark

Tel: +45 46755244

STRYGESTÅL
Nikkel-krom belagt strygestål til køkkenknive.

Højt håndtag for ekstra beskyttelse under brug.

SKRIDSIKKER SILIKONE MÅTTE
Stor silikone måtte som bruges ifm. med vådsten.

Bistade strukturen giver optimalt underlag for vådstenene.

BRUG VARENUMMER MÆNGDE PCB

Øger sikkerheden under brugen af vådsten 69078678683 1 3

BRUG VARENUMMER MÆNGDE PCB

Vedligehold og generel slibning 69078678679 1 3

HOLDBARHED  
Super hårdt stål som 

holder længe 

SIKKERHED  
Håndtag med ring for ekstra 

beskyttelse af hånden

STOR OVERFLADE  
Kan bruges med mange 

forskellige sten

OPTIMAL SIKKERHED  
Bistade strukturen giver 
stærk støtte under brug

KOMPAKT STØRRELSE  
Kan let rulles sammen 

og opbevares

NEM-AT-BRUGE  
Velegnet til slibning af lange 

knivsblade
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