
Patentfogó és műanyag patentek használata 

Szükséges kellékek szerszámok: 
 

- 1szett műanyag patent (KAM) 

- kézi patentozó szerszám (DK-001) 

- hegyes pici olló vagy ár  

 

Az alsó szerszám rögzítése: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A megfelelő méretű szerszámot használd, melynek mérete tökéletesen illeszkedik a kupakhoz. A kupak 

teljesen legyen a szerszám belsejében. Ha bármerre kilógna, akkor az a szerszám túl kicsi. Ha nincs 

megfelelő szerszámod a kupakhoz, akkor használd a következő méretet, ami van. 

A szerszám cseréléséhez egyszerűen old ki a szerszám alatti csavart egy csavarhúzó segítségével, cseréld ki 

a szerszámot, majd húzd meg a csavart. Vigyázz, ne húzd túl a csavart. Csak annyira húzd meg, hogy ne 

mozogjon. 

 

Felső szerszám rögzítése: 

Le kell húznod a gumit ahhoz, hogy eldöntsd, melyik a megfelelő méret. A kisebb szerszám 14-es és 20-as méretű 

patentekhez a nagyobb 22-es vagy annál nagyobb patentekhez való. 

A szerszám tetejénél csavarozd ki a csavart, és vedd ki a rugót. Húzd le a gumifejet a szerszámról. 

Cseréd a szerszámot a megfelelő méretűre, húzd rá gumifejet, a rugót, majd csavarozd vissza a kis csavart. 

 

https://fabtextil.hu/spl/551881/-MUANYAG-PATENT
https://fabtextil.hu/Kezi-patentozo-szerszam


A patentfogó használatának menete: 

Ha megfogadod! 

Először hulladék anyagon gyakorolj, és csak utána használd élesben a patentfogót! 

 

 

1. Az árral lyukasszuk ki annak a patentnak a helyét, ami majd felül lesz. 

 

2. Szúrd át a tüskés kupak hegyét a lyukon, majd helyezd rá a csapos, 

vagy a hornyos részt. 

 

 



3. Helyezd a fogót úgy, hogy az alsó szerszámban legyen a patentkupak, 

és a gumirész alatt a csapos vagy hornyos patentrész. 

 

 
4. Győződj meg róla, hogy a kupak jó helyen van az alsó szerszám 

közepén. Erősen nyomd össze a fogót. A hegynek most már úgy kell 

kinéznie, mint egy lapos labda. Elég szélesen ki kell terülnie ahhoz, 

hogy a patentet a helyén tartsa, és az ne essen ki. Ha nem elég lapos, a 

patent egyszerűen kicsúszik a helyéről. 

 

 



5. Ismételd meg a második tüskés kupakkal és a másik csapos vagy 

hornyos résszel, majd nézd meg az eredményt. 

 

 

Műanyag patent eltávolítása: 
 

A patentokat sokkal egyszerűbb felhelyezni az anyagra, mint eltávolítani. Ha mégis hibáznál, akkor ezekkel 

a módszerekkel megpróbálkozhatsz eltávolítani a rontott patentot. 

- Enyhén melegítsd a patent közepét, ami az egészet összetartja. A hő elolvasztja az ellaposított hegyet, és 

így gyorsan széthúztatod a két rész. Használhatsz erre a célra hegyes végű forrasztópákát, vagy egy 

felhevített hústűt. 

- Kis fogóval, drótvágó ollóval, körömollóval is próbálkozhatsz elválasztani a patent két oldalát, vagy 

hegyes késsel elvágni a patentkupak hegyét. 

- Kis fúrófejjel próbáld meg átfúrni az ellaposodott hegyet 

Akár melyik módszert is választod, légy nagyon óvatos, ne hogy károsítsd az anyagodat! 

 


