TEST ISOLERINGSKNIVAR

Magnus Granath skär med sin favoritkniv, Mora Frosts kniv med stora tänder, på ett bostadsbygge i Hammarby sjöstad i Stockholm.

STADIGA BLAD
GER HÖGT BETYG
En isoleringskniv ska ha ett styvt blad, ett ganska kraftigt grepp och vågigt
skär. Det tycker byggnadsarbetarna som testat isoleringsknivar. Beskrivningen
stämmer bäst in på en kniv från Mora Frosts.
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å en byggarbetsplats har ett gäng
byggnadsarbetare testat isoleringsknivar. Det tycks ﬁnnas lika
många åsikter som personer om
vilka egenskaper som är viktigast
för en bra isoleringskniv.
Självklart förändras valet av kniv beroende
på vilken typ av isoleringsskiva som man arbetar med. I det här testet har de arbetat med
vanliga mineralullsskivor.

Det ﬁnns ändå några synpunkter som de
ﬂesta i testpatrullen är överens om; bladet
ska vara stadigt. De knivar som har lite tunnare blad upplevs som sladdriga och är då
svårare att skära rakt med. Den andra viktiga
faktorn är greppet. Det får inte vara för litet,
utan ska vara ganska grovt.
Den tredje gemensamma åsikten handlar
om hur tandningen ser ut. De ﬂesta förespråkar en specialtandad slipning som ser ut som

ett vågmönster. Med den verkar det vara lättare att såga sig igenom skivorna.
När det gäller skärpan så inser de ﬂesta att

knivarna måste slipas med jämna mellanrum, eftersom isoleringen sliter hårt på eggen. Snickaren Bengt Haglund, 59 år, från
Haninge, har där ett tips när det gäller just
slipningen.
– Ofta står man på ett betonggolv och isoleNR 15 OK TOBER 2007
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TEST ISOLERINGSKNIVAR

Mora Frosts (stora tänder)

Lindbloms (stora tänder)

Karl Jung

Pris

219 kr

154 kr

109 kr

Grepp

4

4

3

Bladet/Stadigt

4

4

3,5

Bladet/Vasst

4

3,5

4

Helhetsintryck

4

4

4

Kommentar

Bra grepp, stadigt blad och ett
trevligt skär genom ullet.

Den här kniven har bästa greppet.

Bra med skär på båda sidor. Kniven är lite för kort, men lätt och
behändig.
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Det är så mycket lättare att arbeta när
bladet är stabilt. Man kanske inte tänker på det om man jobbar med en kniv
med lite sladdrigare blad, men när
man jämför som vi gjort märker man
en tydlig skillnad.

’’

rar. När kniven tappar lite av skärpan är det
enkelt att slipa till den mot golvet. Det går
fort och kniven blir klart vassare.
Det var en kniv från Mora Frosts som ﬁck
högst betyg.
– Den är stabil och har ett bra handtag.
Den håller sig även vass länge, säger Magnus
Granath, 42 år, och snickare från Täby.
Han tycker generellt att knivar med vågmönstrad tandning var bäst. Därför gillade
han även kniven från Lindbloms. Däremot
har han svårt för isoleringsknivar som är
ﬁntandade.
– Tycker inte att de skär lika bra och så
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ﬁnns det en tendens att isoleringen fastnar
i kniven.
Bengt Haglund tyckte om den tyska kniven från Karl Jung.
– Den har egg på båda sidor. Det är bra när
man ska skära ut för eldosor. Man kan liksom
såga åt båda hållen. Den kniven kunde också
behålla skärpan länge.
Men oavsett vilken tandning knivarna har
så ﬁck de med stadiga blad högst betyg.
– Det är så mycket lättare att arbeta när bladet är stabilt. Man kanske inte tänker på det
om man jobbar med en kniv med lite sladdrigare blad, men när man jämför märker man
en tydlig skillnad, säger Bengt Haglund. ●

Bengt Haglund har en annan favorit
bland knivarna än den som ﬁck
högst samlat betyg. Han gillar Karl
Jungs kniv för att den har egg på
båda sidorna.
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Mora Frosts (slät)

Mora Frosts (slät)

EGO Original (små tänder)

EGO Original (stora tänder)

132 kr

124 kr

146 kr

149 kr

4

3

2,5

2,5

3,5

3

3

2

3

3

3

3

3,5

2,5

3

3

Bra grepp.

Tandade är bättre, de håller
skärpan längre. Bra längd.

Det blir ludd kvar på kniven. Något instabil.

Bladet är för sladdrigt.
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SÅ GJORDE VI TESTET
Vi har valt ut de knivar som är vanligast, enligt kontakter
med ﬂera byggarbetsplatser. En grupp byggnadsarbetare
ﬁck i uppgift att testa knivarna under det dagliga arbetet på
bygget. De provade och betygsatte de olika kriterierna på en
femgradig skala där ett är sämst och fem är bäst. Sedan har
redaktionen vägt ihop ett sammantaget betyg.

Dubbel egg
är en fördel
när man skär
ut för eldosor,
tycker Bengt
Haglund.
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