
K ostrenie kamene Haidu vysoká teplota vystrelil keramické ostriace kamene , ktoré možno použiť s vodou 
alebo olejom , rovnako . Keramický poskytuje tvrdosť , opraviť karbid kremíka častice (SIC) , ktoré sú 
vzhľadom k abrazívnym účinkom . Účinne oter z rôznych ocelí (Sleipner , ELMAX , Vanadis , VG10 , S30V ...) 
V Haidu brúsny kameň číslované podľa európskej (FEPA) systému , ktorý je odlišný od japonskej (JIS) systém 
číslovania . K ostrenie kamene nosiť povrch po niekoľkých prvých použitiach . Brúsenie povrchu sa môže líšiť 
od roviny a povrch môže byť videný streľby vzor malých otvorov nemá vplyv na vlastnosti honovanie . Haidu 
ostrenie kamene sú jednotlivo vyrobené , takže veľkosť + - tu sa môže líšiť od miesta . Čistenie povrchu 
Scrimgeour a HCC180 odporúčané . Ostrenie by nebolo na škodu každej domácnosti lúhy , kyseliny ( 
odstránenie vodného kameňa , čistenie grilu ) . K ostrenie kamene sú vyrobené z keramiky , takže 
zaobchádzať s ním opatrne , v prípade prerušenia pádu . Brúska na nože nebezpečná aktivita , zvýšená 
BEZPEČNE !
 
Použitie vody - namočte do vody, aby voda nasleduje ponorenie do 5-10 minút pred operáciou ostrenie. Ak 
skala je nasýtená vodou (ak je to zastaví na povrchu vody, to bolo pekné mať ľahko absorbuje vodu, potom 
namočené v trochu viac je potrebná) môžete začať používať. Fix používanie kamenných brúsikov, umiestnite 
protišmykový povrch (utierky, kuchynské uteráky alebo papierové, alebo použiť BFG rukoväť). Požadovaný 
uhol okraje držal nôž, brúsiť ju a hrubé kamene smerom k jemnejšej zrnité horniny. Ak ste dosiahli F1000 
alebo F1200 Grit, to je oveľa menej sily, aby sa zasadila nôž strúhadlá, pretože nesprávne žíl. Konečný 
dvojica začisťovanie pohybu má skôr hmotnosť noža na palube. 
Po použití, čistení ostrenie kamene sú príliš podrobná v stránke, a potom nechať uschnúť do ďalšieho 
použitia.  

Použitie oleja - olej môže byť použitý k zdokonaľovať Haidu, je to len otázka rozhodnutia. Správna voľba pre 
ostrenie nástrojov alebo pedikúru uhlíkovej ocele, aby sa zabránilo korózii. Predovšetkým anorganické 
použitie oleja (WD40, olej technik). Olej sa používa, nie je nutné, aby sa namočí v oleji brúsny kameň, natoľko, 
aby sa odkvapkávaniu z povrchu tak, aby sa nasýti ropy. Pri použití protišmykový povrch, aby sa ostrenie 
kamene (papierové uteráky, obrúsky domácnosť majiteľa alebo BFG) a brúsiť nože. Požadovaný uhol okraje 
držal nôž, brúsiť ju a hrubé kamene smerom k jemnejšej zrnité horniny. Ak ste dosiahli F1000 alebo F1200 
Grit, to je oveľa menej sily, aby sa zasadila nôž strúhadlá, pretože to znižuje zneužívané. Konečný dvojica 
začisťovanie pohybu má skôr hmotnosť noža na palube.

Ostrenie Čistenie - Po použití oleja namočené vo vode pre brúsenie a ostrenie voda sa čistí pomocou 
HCC180 keramiky. Ak to chcete vykonať, malé množstvo vody urobiť ostrenie povrch, potom ho stlačte pre 
silné ťahy veľkej časti malých kameňov. Je dôležité, aby liečba bola silná, inak ostrenie plocha pre leštenie, 
brúsny efekt eliminovať. Ak sa to stalo, potom jeden okraj kameňa ložiská HCC180 to energicky brúsené dole 
ostrenie povrch. Tie by mali lesk v pozdĺžnom smere povrchu, možno preto, že z výsledných drážok tak 
nemajú vplyv na ostrenie.
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