
Positieve Zaagblad, is een standaard zaagblad. Hoe nauwkeurig je wil 
zagen, hoe meer tanden. Hoe sneller je wil zagen, hoe minder tanden.

Voor hout en hardhout, kan je het beste een zaagblad gebruiken met veel 
tanden. 

De diameter van het zaagblad is puur afhankelijk van het object dat 
je wilt verzagen. 

Negatieve Zaagblad, de tanden op het zaagblad staan in een negatieve 
hoek van 3 graden en is o.a. te gebruiken voor zachthout (PowerpleX Lite 
en PowerpleX Bio) en hout met een dun fineerlaag.

Zorg er daarom voor dat je een zaagblad hebt met véél tanden. Dankzij de 
vele tanden kan je nauwkeurig zagen en wordt het eindresultaat prachtig. 

Zaag niet te snel want bij een hoge zaagsnelheid kunnen er hoge 
temperaturen ontstaan waardoor je brandvlekken krijgt.

Wanneer je een stuk hout gaat zagen kun je alvorens je gaat beginnen met 
zagen, op de plek waar je gaat zagen een stuk schilderstape plakken. 
Op deze manier minimaliseer je splintervorming.

Negatieve Hoek
Als je een decoupeerzaagje met een negatieve hoek hebt betekent dat de 
zaag naar het hout toewijst. De zaagsnelheid is dan een stuk lager, maar de 
splinters aan de goede zijde worden daardoor wel voorkomen.

Deze zaag is o.a. te gebruiken voor zachthout (PowerpleX Lite 
en PowerpleX Bio) en hout met een dun fineerlaag. 

Belangrijk is dat je de decoupeerzaag goed aandrukt. Want door het happen 
van de tanden in hard hout kan de decoupeerzaag omhoog worden geduwd.

Om splintervorming nog verder te minimaliseren kan je op de plek waar je 
gaat zagen een stuk schilderstape plakken. 
.

Positieve Hoek
Wil je erg snel zagen? Dan kan een decoupeerzaagje met een positieve 
hoek uitkomst bieden. De punt van de tanden wijzen naar de 
decoupeerzaag toe. 

Het voordeel hiervan is dat de tanden van de zaag bij een teruggaande 
beweging zich in het hout vast happen. Waardoor het zagen een stuk 
sneller gaat. 

Het nadeel is wel dat aan de bovenzijde veel splinters zichtbaar worden.
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