SIMÍTÁS SARKOKON BELÜL

ASGARD

Mivel a hézagerősítő szalag felhelyezése során az első simító réteg már felkerült a belső sarkokban, a hézagoló anyagból már
csak egy simító réteget kell felvinni az általános simítás belső sarkaira. A hézagerősítő szalag felhelyezése során használtnál
nagyobb sarokfejet használjon, hogy egyenletesen elélezett szél legyen a sarok mindkét oldalán. Ha a rögzítések további
rétegeket kívánnak, használja a csavarfej glettelőt.

Szükséges szerszámok:

Odin, Thor, Baldr és Tyr istenek otthona

A rend és értelem földje
Királyság, ahol a halhatatlanok és fegyvereik születnek…
Szivattyú

Feltöltő

Sarok glettelő

Tartófogantyú

Most új márkájú fegyverek segítik a halandókat, hogy szinte már
mesebeli hőstetteket végezzenek el, és rendet teremtsenek a
szárazfalak glettelésében a kaotikus építészeti birodalomban. A
hézagerősítő szalagokat felhelyező ASGARD szerszámok harcban
edzett funkciókat és a TapeTech, a világ első számú automatikus
szalagfelhelyező és glettelő szerszámainak kiváló teljesítményét
kínálják.

Sarokfej

Az alapvető szerszámokra összpontosuló, formatervezett kialakítás
pontosan azokat a funkciókat kínálja, amelyekre Önnek szüksége
van, hogy a munkafeladatot időben, költségkereten belül és
kiváló értékben végezze el. Az ASGARD tökéletes termékcsaládot
kínál, amelyek révén az alap glettelő szerszámokról, így például
a késekről és a vakolókanalakról olyan korszerű fegyverekre
válthat, amelyekkel győzelmet arathat az építőipari versenyben. Ez
a TapeTech szárazépítészeti szerszámainak új szintjét jelenti.

XH-AD – Tartófogantyú (szabályozható)

CA08-AD – Sarok glettelő
Hézagoló anyagot továbbít a sarokfejhez.
› Rozsdamentes acél orrkúp.

FH-AD – Tartófogantyú
A D-alakú adapter stabilan illeszkedik a sarok glettelőhöz.
› Robosztus kialakítás és ergonomikus 32 mm átmérő.

ASGARD. Értékeljük az Ön munkáját.

AH30-AD – 75 mm sarokfej
A sarok glettelővel együtt hordja fel a glettelő anyag simító rétegeit a belső sarkokba.
› Rozsdamentes acélkeretek és csúszótalpak, keményfém kések, pozitív záró
fogantyú tartozék.

AH35-AD – 89 mm sarokfej
A sarok glettelővel együtt hordja fel a glettelő anyag simító rétegeit a belső sarkokba.
› Rozsdamentes acélkeretek és csúszótalpak, keményfém kések, pozitív záró
fogantyú tartozék.





 


LP01-AD – Töltő szivattyú
Töltse fel a sarok glettelőt, amikor az FA01-AD feltöltő adapterrel együtt használja.
› Beépített tömítés és EasyClean® lábszelep.

FA01-AD – Feltöltő adapter
A töltőszivattyúval együtt a sarok glettelő feltöltéséhez használatos.
› Nagyteljesítményű, tartós kialakítás biztosítja a hosszú élettartamot.
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A SZÁRAZÉPÍTÉSI SZERSZÁMOK

ÚJ SZINTJE

SÍK ILLESZTÉSEK GLETTELÉSE

HÉZAGERŐSÍTŐ SZALAG FELHELYEZÉSE
TA hézagerősítő szalag felhelyezése során papír hézagerősítő szalagot és hézagoló anyagot kell elhordani a falak és a mennyezet
sík illesztéseire és a belső sarokillesztésekre. A hézagerősítő szalag általános felhelyezési eljárásának részeként a belső
sarkokban el kell végezni az első simítást. A hézagerősítő szalag felhelyezése során először a rögzítések lefedésére kell használni
a csavarfej glettelőt.

A falakon és a mennyezeteken a sík illesztések gletteléséhez legalább két réteg glettelő anyagot kell felhordani a hézagerősítő szalagra.
A projekthez meghatározott simítástól függően akár három, különböző méretű glettsimító dobozra és a szalagon három rétegre lehet
szükség. Hagyja teljesen megszáradni az anyagot a rétegek között.

Szükséges szerszámok:

Szivattyú Hattyúnyak

Hézagerősítő

75 mm sarokfej

Sarokhenger

Minden következő rétegnek szélesebbnek kell lennie, mint az előző réteg, hogy a lehető legsimább legyen a falfelület. Amikor csak
két réteget hord fel a glettelő anyagból a szalagra, a 250 mm és a 300 mm a két leggyakrabban használt glettsimító dobozméret. A
csavarfej glettelővel kell ismét lefedni a rögzítéseket.

Szükséges szerszámok:

Tartófogantyú

Sarokfej adapter

Csavarfej glettelő

Szivattyú

Glettsimító dobozok (2 méret)

Feltöltő

Doboz fogantyú

Tartófogantyú

Csavarfej glettelő

Glettsimító dobozok
A glettsimító dobozok megfelelő mennyiségű glettelő anyagot oszlatnak el a falak és mennyezetek sík illesztésein csatlakozó végein. Kés élezi mindkét szélet. Korona beállító tárcsa a felhordott anyag mennyiségének beállításához. Három stílus áll rendelkezésre. Legalább két méretet válasszon ki az előnyben részesített stílushoz.

AT01-AD – A HAMMER™ automatikus hézagerősítő
Papírszalagot és hézagoló anyagot visz fel egyidejűleg a sík illesztésekre és belső sarkokra.
› Egyenletes művelet a fokozott termelékenység érdekében.

CFA-AD – Sarokfej adapter

Klasszikus glettsimító doboz

MaxxBox® nagyteljesítményű glettsimító doboz

EasyClean® design.
› EZ07-AD – 175 mm glettsimító doboz

Power Assist® glettsimító doboz

Akár 2x teljesítmény a klasszikus glettsimító dobozokhoz képest.
› EZ10-AD – 250 mm glettsimító doboz

› EZ12-AD – 300 mm glettsimító doboz › EHC07-AD – 175 mm MaxxBox

®

› EHC10-AD – 250 mm MaxxBox

®

› EHC12-AD – 300 mm MaxxBox

XH-AD – Tartófogantyú (szabályozható)

®

50%-kal kevesebb erőkifejtés szükséges, mint a klasszikus vagy MaxxBox® glettsimító dobozok esetében. Akár 2x teljesítmény a
klasszikus glettsimító dobozokhoz képest.
› PA07-AD – 175 mm Power Assist® doboz › PA10-AD – 250 mm Power Assist® doboz
› PA10-AD – 300 mm Power Assist® doboz

Glettsimító doboz fogantyúk
CR01-AD – Sarokhenger
A sarokfej használatának előkészítéséhez kinyomja a
fölösleges hézagoló anyagot a szalag mögül.
› Rozsdamentes acélhengerek az éles sarkok és a hosszú
élettartam érdekében.

NS03-AD – 75 mm csavarfej glettelő
Gyorsan és hatékonyan tölti ki a szárazfal rögzítések
kitöltéseiben megmaradt mélyedéseket.
› Rozsdamentes acéltest és merevített acél csúszótalp.

LP01-AD – Töltő szivattyú
Feltölti az automatikus hézagerősítőt, amikor azt a GN01AD hattyúnyakkal használják.
› Beépített tömítés és EasyClean® lábszelep.

GN01-AD – Hattyúnyak adapter
A töltőszivattyúval együtt az automatikus hézagerősítő
feltöltéséhez használatos.
› Nagyteljesítményű, tartós kialakítás biztosítja a
hosszú élettartamot.

FH-AD – Tartófogantyú
Stabilan illeszkedik a sarokhengerhez, a csavarfej
glettelőhöz és a sarokfejhez (CFA-AD adapterrel).
› Robosztus kialakítás és ergonomikus 32 mm átmérő.

AH25-AD – 64 mm sarokfej
A sarokhenger után használt sarokfej elsimítja a fölösleges
glettelő anyagot, és felhordja az első simítóréteget a belső
sarokra.
› Rozsdamentes acélkeretek és csúszótalpak, keményfém
kések és pozitív záró fogantyú tartozék.

Az egyszerű használat érdekében a fogantyúk gyorsan és biztonságosan felhelyezhetők bármilyen stílusú glettsimító dobozra. Kétféle stílus áll rendelkezésre: hagyományos stílusú kézifék és új dörzsfék.

FBH42-AD – 1067 mm Glettsimító doboz fogantyú

FBH54-AD – 1372 mm Glettsimító doboz fogantyú

LP01-AD – Töltő szivattyú
Az FA01-AD feltöltő adapterrel töltse fel a glettsimító dobozokat és a csavarfej glettelőt.
› Beépített tömítés és EasyClean® lábszelep.

FBHE-AD – Glettsimító doboz fogantyú (teleszkópos)

FA01-AD – Feltöltő adapter
A glettsimító dobozok és a csavarfej glettelő feltöltéséhez használt töltőszivattyúval.
› Nagyteljesítményű, tartós kialakítás biztosítja a hosszú élettartamot.

BBHE-AD – Dörzsfék doboz fogantyú (teleszkópos)

BBH-AD – Dörzsfék doboz fogantyú

NS03-AD – 75 mm csavarfej glettelő
Gyorsan és hatékonyan tölti ki a szárazfal rögzítések kitöltéseiben megmaradt mélyedéseket.
› Rozsdamentes acéltest és merevített acél csúszótalp.

