
THE GOLD 
    STANDARD

SNABBARE
BÄTTRE
ALLTID



TAPETECH® AUTOMATISKA SPACKELVERKTYG FÖR PROFFS

 VARFÖR 
BÖR DU ANVÄNDA 
AUTOMATISKA SPACKELVERKTYG?
ÖKAD PRODUKTIVITET
TapeTech spackelverktyg hjälper dig att arbeta snabbare – upp till 50 % snabbare jämfört med traditionellt arbete. 
Genom att avsluta jobb snabbare ökar vinsten och möjligheten att vinna fler anbud/offerter.

BÄTTRE RESULTAT
Automatiska verktyg är utformade och kalibrerade för att applicera precis rätt mängd spackel. Du eliminerar 
behovet av krävande sliparbete och mindre spackel går till spillo. Ett bra resultat ger nöjdare kunder.

SAMMA RESULTAT VARJE GĂNG
TapeTech spackelverktyg säkerställer att man uppnår samma goda resultat varje gång, oavsett vem som utför 
jobbet. Samma goda resultat varje gång betyder fler nöjda kunder och mindre reparationsarbete, 
vilket ökar vinsten.

ÖKAD SÄKERHET
Slipp bockar och byggställningar. I ett standardrum når du överallt utan att behöva stå på bockar och 
byggställningar. Automatiska spackelverktyg bidrar till en säkrare arbetsplats.

På en kraftigt konkurrensutsatt marknad måste du arbeta smartare än dina konkurrenter. Med spackelverktyg från TapeTech 
färdigställer du arbetet på rekordtid samtidigt som du uppnår samma perfekta slutresultat varje gång.

Håll utkik efter “T” symbolen för exklusiva TapeTech produkter.
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04TT har en täckplatta som enkelt kan tas bort med en enda 
skruv, vilket underlättar rengöring och underhåll.

REMSSÄTTNING 
04TT - EasyClean™ Automatisk Remssättare 05TT - Automatisk Remssättare

15TTE - Rullverktyg för innerhörn (inklusive skaft)

17TT - Rullverktyg för ytterhörn (inklusive skaft)

40TT - 5 cm Hörn Finisher (används med HF skaft – ej inkluderat)

Rullverktyget i rostfritt stål används för att trycka pappersremsan 
eller hörnskyddet på plats innan överspackling.

HRRE – Förlängningsskaft till rullverktyget finns också

Används för att trycka hörnskydd på plats samtidigt som överflödigt 
spackel pressas ut.

HRRE – Förlängningsskaft till rullverktyget finns också

Används efter rullverktyget för att bädda in remsan och ta bort överflödigt 
spackel samtidigt. Med en Hörn Finisher spacklar du ut kanterna på båda sidor 
av remsan samtidigt.

HFRE – Förlängningsskaft till Hörn Finisher finns också

Funktioner
Applicerar remsa och rätt mängd spackel samtidigt

•	 Rostfritt	stål	och	guldanodiserad	aluminium	för	låg	vikt	och	hållbarhet 
•	 Når	c:a	3	meter	i	takhöjd	utan	användning	av	bockar	och	ställningar 
•	 Smidigaste	automatiska	remssättaren	på	marknaden

Det rörliga handtaget är utformat för att minimera slitskador och trötthet. Det 
ergonomiska greppet gör det enkelt att klippa av eller mata fram pappersremsan.

Det långa handtaget underlättar klippning av 
pappersremsan när man arbetar med höga tak.

Tack vare dolda rullhjul blir handhavandet 
smidigare samtidigt som händerna skyddas.

Den fast monterade remshållaren är konstruerad 
för snabba byten av papperssrullar.

Bottenskyddet är lätt att vrida av vid rengöring.
Ger ett bekvämt grepp för bättre kontroll och styrning.
Fungerar som skydd för remssättaren.

“Branschens smidigaste remssättare”

Specifikationer 

Vikt tom 2,8 kg

Vikt full*   7,6 kg

Täckning per fyllning c:a	8-10	skarvar	eller	c:a	24	m
*Full vikt inkluderar en rulle skarvremsa om 76 m

NYHET Modellen 04TT EasyClean™ Remssättare

Ingenjörer hos TapeTech utvecklar hela tiden nya verktyg och förbättrar befintliga för att underlätta ditt jobb.
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NYHET Modell 14TT Spackelapplikator MudRunner®

Ingenjörer hos TapeTech utvecklar hela tiden nya verktyg och förbättrar befintliga för att underlätta ditt jobb.

Rymmer 50 % mer spackel än en standard 20 cm Hörn 
Applikator	Och	70	%	mer	än	en	18	cm	Hörn	Applikator.

Spackelapplikatorn MudRunner® är nästa generation Hörn 
Applikator. Genom att vrida försiktigt på handtaget pressas spackel 
fram utan ansträngning till Hörn Finishers eller Spackelhuvud.

SPACKLING
50TT -	18	cm	Hörn	Applikator	  
35TT - 20 cm Hörn Applikator

48TT - 8 cm EasyRoll™ Flexibel Hörn Finisher
48XTT - 9 cm EasyRoll™ Flexibel Hörn Finisher 

40TT - 5 cm Hörn Finisher  
45TT - 8 cm Hörn Finisher 

63TT - 5 cm Punktspackelbox 
68TT - 8 cm Punktspackelbox

Hörn Applikatorn förser Hörn Finishers och Spackelhuvud med spackel.  
De består av rostfritt stål för lång hållbarhet.

•	Fästs	på	Hörn	Finishers	och	Spackelhuvud
•	Kopplingskulan	tillåter	flexibel	positionering	av	tillsatsen
•	Når	höga	vinklar	säkert	från	golvet

HA skaft inkluderat 

Används tillsammans med Hörn Applikator eller Spackelapplikatorn  
MudRunner® för att applicera spackel i innerhörn, slätar ut båda sidor  
samtidigt. Dessa storlekar används vanligtvis vid andra spacklingen.

•	 EasyRoll™ hjul för jämnast möjliga yta på väggen 
•	 Rostfritt	stål 
•	 TapeTech® exklusiva kulhållare 
•	 Fjäderbelastningen	kompenserar	vid	svåra	vinklar

Används med HF eller HFRE skaft – ej inkluderade

Används tillsammans med Hörn Applikator eller Spackelapplikatorn  
MudRunner® för att applicera spackel i innerhörn, slätar ut båda sidor  
samtidigt. Dessa storlekar används vanligtvis vid första spacklingen.

•	 Rostfritt	stål 
•	 TapeTech® exklusiva kulhållare 
•	 Fjäderbelastningen	kompenserar	vid	svåra	vinklar

Används med HF eller HFRE skaft – ej inkluderade

Punktspackelboxen fyller i och slätar ut spåren efter infästningar med spik  
eller skruv.Använd 5 cm boxen vid första spacklingen och 8 cm boxen vid  
andra och tredje spacklingen.
•	 Spacklar	över	en	hel	spik-/skruvrad	i	ett	drag.
•	 Robust	konstruktion	i	rostfritt	stål
•	 Använder	en	skena	istället	för	hjul	för	att	förlänga	bladets	livslängd

HN skaft inkluderat; HNRE skaft finns också som tillval

TapeTech.com4



20TTX -	18	cm	Flat	Box
25TTX - 25 cm Flat Box
30TTX -	30	cm	Flat	Box

22TT -	18	cm	EasyClean™ Box
27TT - 25 cm EasyClean™ Box
32TT -	30	cm	EasyClean™ Box

24TT -	18	cm	Power	Assist™ Box
28TT -	25	cm	Power	Assist™ Box
33TT -	30	cm	Power	Assist™ Box

TapeTech® Flat Box matar konsekvent ut rätt mängd spackel och slätar ut båda kanter 
samtidigt.

•	 Anodiserad	aluminium	box 
•	 Härdat	stålblad	med	bladhållare	av	mässing	och	justerbar	krona 
•	 Rörlig	axel	som	kompenserar	vid	ojämna	underlag

EasyClean™ Box matar konsekvent ut rätt mängd spackel och slätar ut båda  
kanter samtidigt. De har en högre kapacitet och en tryckplatta som är lätt att avlägsna  
för rengöring.

•	 EasyClean™ design 
•	 Anodiserad	aluminium	box 
•	 Härdat	stålblad	med	bladhållare	av	mässing	och	justerbar	krona 
•	 Rörlig	axel	som	kompenserar	vid	ojämna	underlag

Den exklusiva TapeTech Power	Assist™ Box matar konsekvent ut rätt mängd spackel 
och slätar ut båda kanter samtidigt med 50 % mindre ansträngning. De har EasyClean™ 
design för enkel rengöring.

•	 Fjäderbelastad	för	effektiv	utmatning	av	spackel	samt	EasyClean™ design 
•	 Anodiserad	aluminium	box 
•	 Härdat	stålblad	med	bladhållare	av	mässing	och	justerbar	krona 
•	 Rörlig	axel	som	kompenserar	vid	ojämna	underlag
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SKAFT
8034TT - 86 cm Box Skaft  8042TT -	107	cm	Box	Skaft
8054TT -	137	cm	Box	Skaft	 8072TT -	183	cm	Box	Skaft

8134TT - 86 cm EasyFinish® Skaft   
8142TT - 107	cm	EasyFinish® Skaft
8154TT -	137	cm	EasyFinish® Skaft  
8172TT -	183	cm	EasyFinish® Skaft

88TTE - Box XTender™ Skaft

HNRE - Förlängningsskaft

HN - Glasfiberskaft

HF - Glasfiberskaft

HA - Glasfiberskaft

HR - Glasfiberskaft

HRRE - Förlängningsskaft

HFRE - Förlängningsskaft

REK1 - Förlängningsskaft Set (HNRE, HRRE, HFRE)

REK2 - Förlängningsskaft Set (HRRE, HFRE)

Kopplas	till	spackelboxen	för	perfekt	kontroll	och	resultat.

•	 Utförandet	med	en	broms	gör	det	enkelt	att	manövrera	boxen 
•	 Justerbart	grepp

Kopplas	till	spackelboxen	för	perfekt	kontroll	och	resultat.	Det	böjda	ergonomiska	skaftet	
ger	större	kraft	när	man	arbetar	ovanför	huvudet	och	underlättar	för	Power	Assist™ 
mekanismen.

•	 Utförandet	med	broms	gör	det	enkelt	att	manövrera	boxen 
•	 Justerbart	grepp

Ger en flexibel räckvidd vid användning av spackelboxar.

•	 Det	längsta	teleskopskaftet	–	från	104	cm	till	160	cm 
•	 Starkaste	teleskopskaftet	på	marknaden 
•	 Justerbart	grepp	med	broms

Till TapeTech Corner Applicator.

Till TapeTech Rullverktyg.

Till TapeTech Punktspackelboxar.

Till TapeTech Hörn Finisher.

För bättre räckvidd till TapeTech Punktspackelboxar.

För bättre räckvidd till rullverktygen.

För bättre räckvidd till Hörn Finishers.

104 cm till 160 cm
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PUMPAR & ADAPTRAR

SPACKELHUVUD

Denna pump fyller verktygen upp till 40 % snabbare! Den har en 
större fotplatta för ökad stabilitet, integrerat bärhandtag, neoprenklätt 
pumphandtag och större diameter på tuben med snabblås klämmor 
och avvridbar botten för enkel rengöring.

Fyllnings Adapter inkluderad

72TT - EasyClean™ Pump

85T - Gooseneck Adapter
B89TT - Gooseneck Adapter

90T - Fyllnings Adapter

16TT -	Utvändiga	hörn	 16TT90 - Invändiga hörn

Fyller snabbt verktygen från TapeTech® med spackel  
(med 90T och 85T adaptrar).

•	 EasyClean™ design med avtagbar tub för enkel rengöring och underhåll 
•	 Lågfriktionskomponenter	för	ökat	sug 
•	 Inkluderar	filternät 
•	 Guldanodiserad	för	lång	hållbarhet

Kopplas	till	TapeTech	pump	för	fyllning	av	Automatisk	Remssättare	 
04TT och 05TT.

•	 85T	kopplas	till	72TT	Pump 
•	 B89TT	kopplas	till	B74TT	Pump

Används vid fyllning av spackelboxar, Punktspackelboxar och  
Spackelapplikatorn MudRunner®.

•	 Kopplas	till	TapeTech	72TT	Pump

Spackelhuvud applicerar spackel på invändiga och utvändiga hörn vid montering av pappersremsa och pappersklädda 
metallhörnskydd. Används med Spackelapplikatorn MudRunner® eller Hörn Applikator.

NYHET Modell B74TT BAZOOKA® Pump

Ingenjörer hos TapeTech utvecklar hela tiden nya verktyg och förbättrar befintliga för att underlätta ditt jobb.
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GUIDEN TILL DEN PERFEKTA VÄGGEN.

1380 Beverage Drive, Suite W, 
Stone Mountain, GA 30083

VARFÖR SKA DU VÄLJA TAPETECH®?
I över tre decennier har TapeTech varit marknadsledande avseende automatiska spackelverktyg för remssättning, spackling m.m. Verktygen hjälper 
professionella målare att utföra perfekta och konsekventa resultat snabbare än vid traditionellt förfaringssätt för hand. Bland produkterna från TapeTech hittar 
proffsen	den	perfekta	lösningen	för	behandling	av	gipsskivor.	Genom	att	välja	TapeTech	arbetar	man	med	verktyg	som	producerats	av	ett	företag	som	värnar	om:

KVALITET TapeTech	har	erbjudit	högkvalitativa	verktyg	i	över	30	år.	Verktyg	från	TapeTech	är	enkla	att	använda	och	pålitliga.

NYA UPPFINNINGAR Ingenjörer hos TapeTech strävar hela tiden efter förbättringar och vidareutvecklar hela tiden verktygen.

TILLGÄNGLIGHET & SUPPORT Kontakta	Väggmaterial	AB	på	0300-563	888	eller	info@vaggmaterial.se	om	du	vill	veta	mer	om	TapeTech	eller	få	en	
demonstration av produkterna.

UTBILDNING	Förutom	att	vi	på	Väggmaterial	hjälper	dig	kan	du	även	ställa	frågor	på	tillverkarens	hemsida	www.tapetech.com	eller	skicka	e-post	till	deras	
tekniska	support	(techsupport@tapetech.com).

INDUSTRIELLT ENGAGEMANG TapeTech är mycket aktiva ute på fältet och inblandade i många byggprojekt för att hela tiden försöka utveckla verktyg som 
möter efterfrågan.

Använd alltid de bästa verktygen från TapeTech.

FÖRBEREDELSER
Använd alltid rätt spackel!    Se till att alla skruvskallar är ordentligt indragna. Spackla	över	alla	skruvskallar	med	63TT	och	låt	torka.

REMSSÄTTNING
Sätt pappersremsa [04TT eller 05TT, Pump, Gooseneck Adapter]    Dra av skarvarna  
Remsa invändiga hörn [04TT eller 05TT, Pump, Gooseneck Adapter]    Dra av invändiga hörn [15TTE	Rullverktyg	för	

invändiga hörn]    Dra av och spackla invändiga hörn [40TT eller 45TT Hörn Finishers & HF Skaft]   

Montera pappersklädda metallhörnskydd [16TT	med	MudRunner®	eller	35TT/	50TT	plus	17TTE]	

1:A SPACKLINGEN
Spackla över remsor [18	cm	eller	25	cm	spackelbox,	Pump,	Fyllnings	Adapter]		  Spackla över pappersklädda metallhörnskydd    

Spackla över skruvskallar andra gången    Spackla över skruvskallar andra gången  [68TT	med	HN	Skaft]

2:A SPACKLINGEN
Slipa lätt vid behov    Spackla över remsor andra gången [25	cm	eller	30	cm	spackelbox,	Pump,	Fyllnings	Adapter]		 

Avsluta utvändiga hörn    Avsluta invändiga hörn [48TT	eller	48XTT	med	MudRunner®	eller	35TT/50TT]		  Slipa och känn med 

handen så att ytan är jämn och fin


