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NOWA GENERACJANOWA GENERACJANOWA GENERACJANOWA GENERACJA
NARZĘEDZIĘEDZIĘ
DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

f-my TapeTech

WYKAŃCZANIE NAROŻNIKÓW WEWNĘTRZNYCH

Po nałożeniu pierwszej warstwy gładzi szpachlowej w fazie nakładania taśmy wystarczy tylko nałożyć dodatkową warstwę 
gładzi na narożniki wewnętrzne, aby uzyskać standardowy poziom wykończenia. Radzimy zastosować większą głowicę kątową 
niż podczas spoinowania (oklejania taśmą), aby uzyskać ostrą krawędź na wpust po obu stronach narożnika. Jeżeli potrzebne 
są dodatkowe warstwy masy szpachlowej na gwoździach, trzeba się posłużyć wykrywaczem.

Pompa Wlew Aplikator do narożników Przedłużacz rękojeści Głowica kątowa

Potrzebne narzędzia:

Jeżeli współpracuje z adapterem FA01-AD, napełnia aplikator narożnikowy. 
› Zintegrowana uszczelka i zawór nożny EasyClean®.

Służy do napełniania aplikatora narożnikowego za pomocą pompy. 
› Mocna, trwała konstrukcja zapewnia wiele lat pracy.

LP01-AD – Pompa ładująca FA01-AD – Adapter do napełniania

Uchwyt w kształcie D można bezpiecznie przymocować do aplikatora narożnikowego. 
› Solidna konstrukcja i ergonomiczna średnica 32 mm.

FH-AD – Przedłużacz rękojeści

XH-AD – Przedłużacz rękojeści (regulowany)

Nakłada warstwę masy szpachlowej na głowię kątową. 
› Stożek ochronny ze stali nierdzewnej.

Razem z aplikatorem do narożników nakłada warstwy wykończeniowe masy 
szpachlowej na narożniki wewnętrzne. 
› Ramy i płozy ze stali nierdzewnej, karbidowe ostrza, dodatkowa zabezpieczona rękojeść.

Razem z aplikatorem do narożników nakłada warstwy wykończeniowe masy 
szpachlowej na narożniki wewnętrzne. 
› Ramy i płozy ze stali nierdzewnej, karbidowe ostrza, dodatkowa zabezpieczona rękojeść.

CA08-AD – Aplikator do narożników

AH30-AD – Głowica kątowa 75 mm AH35-AD – Głowica kątowa 89 mm
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ASGARD
to siedziba mitycznych skandynawskich bogów: 
tam niegdyś mieszkali Odin, Thor, Baldr i Tyr

Kraina ładu i rozumu
Królestwo  nieśmiertelnych i ich oręża…
A teraz mamy broń nowej marki, która pozwoli zwykłym śmiertelnikom 
dokonywać niemal mitycznych wyczynów i wykańczając płyty 
gipsowo-kartonowe zaprowadzać ład w chaotycznym budowlanym  
królestwie. Narzędzia ASGARD mają sprawdzone w praktyce funkcje 
i wydajność. Są produktem TapeTech, przodującej na całym świecie 
marki przyborów do automatycznego otaśmowania i wykańczania.

Podstawowe narzędzia, przemyślnie ukształtowane, mają tylko te 
funkcje, które są niezbędne do wykonania pracy na czas, w ramach 
budżetu i możliwie najtaniej. ASGARD oferuje asortyment narzędzi, 
zarówno takich jak ulepszone noże i szpachle do prostych prac 
wykończeniowych, jak i nowoczesnych urządzeń, niezbędnych do 
sukcesu w konkurencyjnym przemyśle budowlanym. TapeTech, to  
nowy poziom narzędzi do ścianek kartonowo-gipsowych.

ASGARD. Cenimy Waszą pracę.



OKLEJANIE TAŚMĄ WYKAŃCZANIE SPOIN PŁASKICH

Okleja taśmą i jednocześnie dozuje masę szpachlową na spoiny płaskie i narożniki wewnętrzne. 
› Równomierne działanie zwiększa wydajność.

Wytłacza nadmiar masy szpachlowej spod taśmy przed 
użyciem głowicy kątowej. 
› Rolki ze stali nierdzewnej zapewniają precyzję pokrycia  
 i trwałość narożników.

Dozowniki skrzynkowe nakładają odpowiednią ilość masy szpachlowej na złącza płaskie i stykowe na ścianach i sufitach. Ostrze zespala krawędzie na wpust. Ilość nakładanej masy szpachlowej można nastawiać pokrętłem. Dostępne są trzy modele. Należy wybrać co najmniej dwa rozmiary w preferowanym modelu.

Uchwyty można szybko i pewnie mocować do wszystkich modeli dozowników skrzynkowych, ułatwiając posługiwanie się nimi. Dostępne są dwa modele: z tradycyjnym ręcznym hamulcem i z nowym hamulcem ciernym.

Szybko i sprawnie wyrównuje wgłębienia pozostawione 
przez głowice spajające płyty. 
› Korpus ze stali nierdzewnej i płoza ze stali utwardzonej.

Napełnia automatyczną oklejarkę, gdy współpracuje z fajką 
GN01-AD. 
› Zintegrowana uszczelka i zawór nożny EasyClean®.

Służy do napełniania automatycznej oklejarki za pomocą 
pompy. 
› Mocna, trwała konstrukcja zapewnia wiele lat pracy.

Mocowany do rolkownicy narożnikowej, wykrywacza 
gwoździ i głowicy kątowej (z adapterem CFA-AD). 
› Solidna konstrukcja i ergonomiczna średnica 32 mm.

Model EasyClean® (łatwo zmywalny).

› EZ07-AD – Dozownik skrzynkowy 175 mm › EZ10-AD – Dozownik skrzynkowy 250 mm 
› EZ12-AD – Dozownik skrzynkowy 300 mm

Może być nawet dwukrotnie większy niż dozownik klasyczny.

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

Wymaga o połowę mniej wysiłku niż dozowniki klasyczne czy MaxxBox®. Może być nawet dwukrotnie większy niż dozownik klasyczny.

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

Gdy współpracuje z adapterem FA01-AD, napełnia dozowniki skrzynkowe i wykrywacz gwoździ. 
› Zintegrowana uszczelka i zawór nożny EasyClean®.

Szybko i sprawnie wyrównuje wgłębienia pozostawione przez głowice spajające płyty. 
› Korpus ze stali nierdzewnej i płoza ze stali utwardzonej.

Gdy współpracuje z pompą ładującą, służy do napełniania dozowników skrzynkowych i wykrywacza gwoździ. 
› Mocna, trwała konstrukcja zapewnia wiele lat pracy.

Głowicę kątową stosuje się po rolkownicy narożnikowej 
w celu usunięcia nadmiaru masy szpachlowej i nałożenia 
pierwszej warstwy gładzi na narożnik wewnętrzny. 
› Ramy i płozy ze stali nierdzewnej, karbidowe ostrza i  
 dodatkowa zabezpieczona rękojeść.

AT01-AD – Automatyczna oklejarka tynkarska - THE HAMMER™

CR01-AD – Rolkownica narożnikowa

Klasyczne dozowniki skrzynkowe

FBH42-AD – Uchwyt dozownika skrzynkowego 107 cm FBH54-AD – Uchwyt dozownika skrzynkowego 137 cm FBHE-AD – Uchwyt dozownika skrzynkowego (przedłużany) BBHE-AD – Uchwyt dozownika skrzynkowego (przedłużany) BBH-AD – Uchwyt dozownika skrzynkowego

LP01-AD – Pompa ładująca

Dozowniki skrzynkowe

Uchwyty dozowników skrzynkowych

MaxxBox® Dozownik skrzynkowy o dużej pojemności Dozownik skrzynkowy ze wspomaganiem Power Assist®

FA01-AD – Adapter do napełniania NS03-AD – Wykrywacz gwoździ 75 mm
NS03-AD – Wykrywacz gwoździ 75 mm

LP01-AD – Pompa ładująca

GN01-AD – Adapter fajki

FH-AD – Przedłużacz rękojeści

XH-AD – Przedłużacz rękojeści (regulowany)

AH25-AD – Głowica kątowa 64 mm

Ta operacja polega na oklejaniu płaskich i kątowych spojeń na ścianach i sufitach papierową taśmą i wypełnianiu ich masą 
szpachlową. Zwykle obejmuje to również nałożenie  pierwszej warstwy gładzi szpachlowej na narożniki wewnętrzne. Wykrywacz 
gwoździ służy do oklejania taśmą elementów mocujących za pierwszym razem.

 Pompa Dozowniki skrzynkowe (dwie wielkości) Napełniacz Uchwyt dozownika Przedłużacz rękojeści Wykrywacz gwoździ

Potrzebne narzędzia:Potrzebne narzędzia:

Aby wykończyć spoiny płaskie na ścianach i sufitach, trzeba nałożyć na spoiny co najmniej dwie warstwy masy szpachlowej. Zależnie od 
wymaganego poziomu wykończenia, mogą być potrzebne trzy rozmiary dozowników skrzynkowych i trzy warstwy pokrywające taśmę. 
Każda warstwa masy szpachlowej musi wyschnąć przed nałożeniem następnej. Każda kolejna warstwa musi być szersza niż poprzednia, 

aby uzyskać najgładszą powierzchnię ściany. Do nakładania tylko dwóch warstw masy na taśmę najczęściej stosuje się dozowniki 
skrzynkowe 250 mm i 300 mm. Wykrywacz gwoździ służy do ponownego pokrywania elementów mocujących.

CFA-AD – Adapter Głowica kątowa

Pompa Fajka Oklejarka Głowica kątowa Rolkownica Przedłużacz Adapter Głowica Wykrywacz
75 mm narożnikowa rękojeści kątowa gwoździ




