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ДОВЪРШИТЕЛНА ОБРАБОТКА В ЪГЛИТЕ
Тъй като първото довършително покритие във вътрешните ъгли вече е поставено по време на фазата на полагане на 
хартиена лента, трябва само да нанесете един допълнителен слой фугираща смес във вътрешните ъгли, за да постигнете 
стандартни нива на довършителна обработка. Използвайте ъглооформител, по-голям от този, с който работихте по време 
на фазата на полагане на хартиена лента, за да постигнете гладък, остър ръб от всяка страна на ъгъла. Ако е необходимо 
допълнително покритие върху крепежните елементи, използвайте приставката за запълване на отворите. ASGARD

Дом на боговете Один, Тор, Балдур и Тир

Земя на реда и на разума
Кралство, където са родени безсмъртните и техните оръжия…

Сега има нова марка оръжия, които да помагат на 
простосмъртните да извършват почти митични подвизи и да 
внесат ред в довършителната обработка на гипсокартона в 
царството на изпълненото с хаос строителство. Инструментите 
ASGARD за полагане на хартиена лента ви осигуряват проверени 
в битки функции и ефективност от TapeTech, марка номер 
едно в света при инструментите за автоматично полагане на 
хартиена лента и довършителна обработка. 

Съвременната конструкция е фокусирана върху основните 
инструменти и ви предлага само функциите, които са ви 
необходими, за да свършите работата навреме, в рамките на 
бюджета и стойностно. ASGARD ви предлага перфектния набор 
от продукти, с които да преминете от базовите инструменти 
за довършителна обработка, като ножове и шпакли, към 
модерните оръжия, необходими, за да бъдете победители в 
конкурентната строителна промишленост. TapeTech ви предлага 
ново ниво на инструментите за гипсокартон.
 

ASGARD. Направете работната си стойностна.

 Помпа Накрайник за пълнене Апликатор за ъгли Опорна дръжка Ъглооформител

Необходими инструменти:

Използва се заедно с адаптера за пълнене FA01-AD за пълнене на апликатора 
за ъгли. 
›	Вградено	уплътнение	и	обратен	клапан	EasyClean®	на	дъното.

Използва се заедно със зареждащата помпа за пълнене на апликатора за ъгли. 
›	Издръжливата	конструкция,	подходяща	за	тежки	условия,	ще	ви	служи		
	 години	наред.

LP01-AD – зареждаща помпа FA01-AD – адаптер за пълнене

D-образният адаптер се прикрепва здраво към апликатора за ъгли. 
›	Издръжлива	конструкция	и	ергономичен	диаметър	32	mm.

FH-AD – опорна дръжка

XH-AD – опорна дръжка (регулируема)

Подава фугираща смес към ъглооформителя. 
›	Заострен	конус	от	неръждаема	стомана.

Заедно с апликатора за ъгли нанася върху вътрешните ъгли довършителните 
слоеве фугираща смес. 
›	Рамки	и	защитни	елементи	от	неръждаема	стомана,	карбидни	остриета,		
	 прикрепване	към	дръжката	с	принудителна	блокировка.

Заедно с апликатора за ъгли нанася върху вътрешните ъгли довършителните 
слоеве фугираща смес. 
›	Рамки	и	защитни	елементи	от	неръждаема	стомана,	карбидни	остриета,		
	 прикрепване	към	дръжката	с	принудителна	блокировка.

CA08-AD – апликатор за ъгли

AH30-AD – ъглооформител 75 mm AH35-AD – ъглооформител 89 mm
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ПОЛАГАНЕ НА ХАРТИЕНА ЛЕНТА ДОВЪРШИТЕЛНА ОБРАБОТКА НА РАВНИННИТЕ ФУГИ

Нанася едновременно хартиена лента и фугираща смес върху равнинни фуги и вътрешни ъгли. 
›	Плавно	протичаща	операция	за	повишена	производителност.

Премахва излишната фугираща смес зад 
лентата и извършва подготовка за работата на 
ъглооформителя. 
›	Ролери	от	неръждаема	стомана	за	добре	оформени		
	 ъгли	и	дълготрайност.

Кутиите за довършителна обработка подават подходящото количество фугираща смес за равнинните и ъгловите фуги на стените и таваните. Острието заглажда и двата ръба. Кръгла регулировъчна скала за регулиране на количеството нанасяна смес. Предлагат се три стила. Изберете най-малко два размера от предпочитания от вас стил.

Дръжките се закрепват бързо и сигурно към всички стилове кутии за довършителна обработка и осигуряват лесна работа. Предлагат се два стила: с ръчна спирачка в традиционен стил или с нова фрикционна спирачка.

Запълва бързо и ефикасно вдлъбнатините, останали 
от главите на крепежните елементи за гипсокартон. 
›	Корпус	от	неръждаема	стомана	и	защитна	пластина		
	 от	закалена	стомана.

Пълни автоматичната базука, когато се използва 
заедно с S-образен преходник GN01-AD. 
›	Вградено	уплътнение	и	обратен	клапан	EasyClean®		
	 на	дъното.

Използва се заедно със зареждащата помпа за 
пълнене на автоматичната базука. 
›	Издръжливата	конструкция,	подходяща	за	тежки		
	 условия,	ще	ви	служи	години	наред.

Прикрепва се здраво към ролера за ъгли, приставката 
за запълване на отворите и ъглооформителя (с 
адаптер CFA-AD). 
›	Издръжлива	конструкция	и	ергономичен		
	 диаметър	32	mm.

Конструкция EasyClean®.

› EZ07-AD – кутия за довършителна обработка 175 mm › EZ10-AD – кутия за довършителна обработка 250 mm 
› EZ12-AD – кутия за довършителна обработка 300 mm

До 2 пъти по-голям капацитет в сравнение с класическите кутии за довършителна обработка.

› EHC07-AD – MaxxBox® 175 mm › EHC10-AD – MaxxBox® 250 mm › EHC12-AD – MaxxBox® 300 mm

Изисква 50% по-малко усилия в сравнение с класическите кутии за довършителна обработка или с кутиите MaxxBox®. 
До 2 пъти по-голям капацитет в сравнение с класическите кутии за довършителна обработка.

› PA07-AD – кутия Power Assist® 175 mm › PA10-AD – кутия Power Assist® 250 mm  
› PA10-AD – кутия Power Assist® 300 mm

Заедно с адаптера за пълнене FA01-AD се използва за пълнене на кутиите за довършителна обработка и на 
приставката за запълване на отворите. 
›	Вградено	уплътнение	и	обратен	клапан	EasyClean®	на	дъното.

Запълва бързо и ефикасно вдлъбнатините, останали от главите на крепежните елементи за гипсокартон. 
›	Корпус	от	неръждаема	стомана	и	защитна	пластина	от	закалена	стомана.

Заедно със зареждащата помпа се използва за пълнене на кутиите за довършителна обработка и на приставката за 
запълване на отворите. 
›	Издръжливата	конструкция,	подходяща	за	тежки	условия,	ще	ви	служи	години	наред.

След обработката с ролера за ъгли следва работа с 
ъглооформителя, с който се изглажда излишната 
смес и се нанася първият слой на довършителното 
покритие във вътрешния ъгъл. 
›	Рамки	и	защитни	елементи	от	неръждаема	стомана,		
	 карбидни	остриета	и	прикрепване	към	дръжката	с		
	 принудителна	блокировка.

AT01-AD – автоматична базука THE HAMMER™

CR01-AD – ролер за ъгли

Класическа кутия за довършителна обработка

FBH42-AD – 1067 mm дръжка за кутия за 
довършителна обработка 

FBH54-AD – 1372 mm дръжка за кутия за 
довършителна обработка 

FBHE-AD – дръжка за кутия за довършителна 
обработка (удължаваща се)

BBHE-AD – дръжка за кутия с фрикционна спирачка 
(удължаваща се)

BBH-AD – дръжка за кутия с фрикционна спирачка

LP01-AD – зареждаща помпа

Кутии за довършителна обработка

Дръжки за кутии за довършителна обработка

Кутия за довършителна обработка с висок капацитет MaxxBox® Кутия за довършителна обработка Power Assist®

FA01-AD – адаптер за пълнене NS03-AD – приставка за запълване на отворите 75 mm

NS03-AD – приставка за запълване на отворите 75 mm

LP01-AD – зареждаща помпа

GN01-AD – S-образен преходник

FH-AD – опорна дръжка

CFA-AD – адаптер за ъглооформител

XH-AD – опорна дръжка (регулируема)

AH25-AD – ъглооформител 64 mm

Фазата на полагане на хартиена лента включва поставяне на армираща хартиена лента и фугираща смес върху равнинни 
фуги на стените, таваните и фугите във вътрешни ъгли. Като част от нормалния процес на полагане на хартиена лента се 
полага първият фугиращ слой във вътрешните ъгли. Приставката за запълване на отворите се използва за първо покриване 
на крепежните детайли по време на фазата на полагане на хартиена лента.

 Помпа Кутии за довършителна Накрайник за пълнене Дръжка за кутия Опорна дръжка Приставка за 
  обработка (2 размера)    запълване на отворите

 Помпа S-образен Базука Ъглооформител Ролер за ъгли Опорна адаптер за Приставка за 
  преходник  75 mm  дръжка ъглооформител запълване на отворите

Необходими инструменти:Необходими инструменти:

За да завършите обработката на равнинните фуги на стените и таваните, трябва да нанесете най-малко два слоя фугираща смес върху 
поставената лента. В зависимост от нивото на довършителната обработка, определено за проекта, може да са ви необходими до три 
размера кутии за довършителна обработка и нанасяне на три слоя върху лентата. Оставяйте фугиращата смес да изсъхне напълно, 
преди да нанесете следващия слой.  

Всеки следващ слой трябва да бъде по-широк от предходния, за да се получи изключително гладка повърхност на стените. Когато 
върху лентата се нанасят само два слоя фугираща смес, най-често използваните размери на кутиите за довършителна обработка са 
250 mm и 300 mm. За покриване на крепежните елементи се използва отново приставката за запълване на отворите.


