Nyslebet saks!
Efterfølgende et par gode råd som vil give din nye
eller nyslebne saks ekstra lang holdbarhed.
Tør skærene af med en ren blød klud efter endt
brug, eventuelt med en olieret klud der efterlader
en tynd beskyttende oliehinde. Tør altid saksen
med skæret vendt væk fra dig selv.

imod hinanden når de klipper; for løse og de vil
være ude af kontrol og kan forårsage skår i
skæret.
For at kontrollere spændingen, hold med venstre
hånd saksen i ringen uden fingerstøtte, med
spidsen lodret. Med din højre hånd hold i ringen
med fingerstøtten, og åben saksen så den former
et X (klokken 9). Slip ringen i din højre hånd. Når
bladet falder og lukker ca. halvvejs er spændingen
korrekt. Justér aldrig spændingen af skærene
mens bladene er åbne. Hver altid sikker på at
saksen er helt lukket når du justerer spændingen.
Forsøg aldrig at lukke saksen hvis du føler at
spændingen er alt for stram, spred derimod
bladene med din venstre hånd mens du lukker
saksen, for derefter at justere spændingen.

Olier området omkring skruen og imellem bladene
– mindst en gang om ugen. Åben og luk saksen
nogle gange for at fordele olien.
Såfremt saksen er beskidt vil du se at hår og støv
vil blande sig i olien. Tør den beskidte olie af med
en tør klud og gentag processen indtil at olien
løber ren. Aftør nu bladene for overskydende olie
og saksen er klar. Benyt en tynd skære- eller
klippeolie, bedst er camilea olie (symaskine olie
kan også anvendes). Anvend ikke vegetabilsk olie
eller enhver anden olie som kan blive tyk og
gummiagtig. En opbygning af olie vil kunne
tiltrække hår og støv i områder på saksen som er
svære at rengøre.
Placer dine sakse et sikkert sted når de ikke
anvendes, og få den vane altid at placere dem der
når de ikke anvendes. Luk altid skærene på
saksene når de ikke anvendes. Tilfældig placering
af sakse på din arbejdsstation resulterer ofte i at
de bliver dækket til af håndklæder og lign. for
derefter at blive trukket ned på gulvet, hvilket kan
medføre skår og skævheder på skæret.
Skæret på en ny og en nysleben saks er meget
sart og kan let ødelægges, arbejd derfor let og en
smule forsigtigere i de første par uger således at
skærene tilpasses. Fuldfør aldrig et klip i en
sektion af hår såfremt håret yder modstand. Dette
er en vigtig regel for beskyttelse af skæret på dine
sakse, og også en af de mest almindelige måder
hvorpå frisører ødelægger skæret. At kæmpe
igennem et klip betyder at skærene er for ustabile
til at holde for klippet, og en forcering af bladene
kan betyde alvorlig ødelæggelse af skærene. Klip i
stedet mindre sektioner af hår så disse skader
undgås.
Kontroller spændingen af skærene jævnlig, helst
hver dag – hvis den er for stram, vil bladene slibe

Spænding for løs

Spænding for stram

Korrekt spænding
Få dine sakse gennemgået og slebet jævnlig, og få
det gjort af en ekspert.
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