RULL-ILUUISKUDE PUHASTAMISE JUHEND
Vajalikud vahendid:
• rulluisu keerajate/tööriistade komplekt
• karp/kauss - plastist, papist vms
• kaanega klaaspurk
• riidelapid, kaltsud
• ajalehti või lina, mida saab töö tegemisel alla panna, et põrandat ei määriks
• vana hambahari, nõel - vajalikud eriti kinni jäänud kuullaagrite liikuma saamiseks.
• puhas bensiin ja/või suruõhk. Alternatiivina võib uurida/proovida ka pidurketaste või mootori
puhastusvahendit.
• tühi pudel/nõu kuhu panna määrdunud bensiin. Pudeli puhul on ka lehter hea abimees.
• Õli - küsige spordipoodidest õli, mis sobiks kuullaagritele (kasutatud on auto hüdraulikaõli,
õmblusmasina õli jms). Kui on kodus õlivarud olemas, siis kindlasti kasutage vedelaid õlisid – kui
kasutate pakse õlisid, siis kuullaager ei jookse kergelt ja laps liigub rulluiskudel väga aeglaselt!

Protsess:
• Monteeri lahti rattad (pane mutrid kausi/karbi sisse)
• Võta kuullaagrid rataste seest välja ja pane mutritest eraldi, klaaspurgi sisse. Vahepuksid pane
mutritega ühte karpi.
• Puhasta kergelt niiske lapiga raam, mutrid, vahepuksid, rattad (nii seest kui väljast). Kui mutrid ja
vahepuksid on väga tökatised, siis saab neid puhtaks puhta bensiiniga immutatud kaltsuga.
• Lisa klaaspurgis olevatele kuullaagritele puhast bensiini, pane kaas peale ja loksuta purki ühte ja
teistpidi. Seejärel vala must bensiin tühja pudelisse ning puhasta kuullaagrid ja purk sinna külge
jäänud mustusest. Korda protsessi niikaua kuniks vajalikuks pead. PS! määrdunud bensiini saad
järgmisel korral uuesti kasutada kõige esimeseks pesuks, sest sete on põhja vajunud. Seejärel
veereta kõik kuullaagrid näppude vahel läbi ja veendu, et nad jookseksid kergelt. Kui kuullaagrid ei
taha liikuda, siis kasuta bensiini/hambaharja/nõela, et eemalda sinna kogunenud mustust. Seejärel
pane kuullaagrid kaltsu / ajalehepaberi peale ja lase neil kuivada. Viimaks pane õli - üks tilk = üks
kuullaager!
• Võta saabastel paelad ja sisutallad välja ning pese need pesukotis pesumasinas. Paelu saab pesta
ka käsitsi seebiga. Vajadusel osta uued sisutallad.
• Pese saabas seebivahu või spetsiaalse nahapuhastusvahuga - kasuta selleks soovitavalt käsna,
pesunuustikut vms. Kindlasti puhasta vahu jäägid kergelt niiske rätikuga ja jäta saabas kuivama
toatemperatuurile.
• Vajadusel pane pesumasinasse ka rulluisukotid.
• Viimaks monteeri kõik kokku! :)

www.klubifox.com
info@klubifox.com

