VIDINIŲ KAMPŲ APDAILA

ASGARD

Kadangi paruošimo etape dengiamas pirmasis vidinių kampų apdailos sluoksnis, jums reikės vidinius kampus dengti dar vienu
papildomu sandarinimo mišinio sluoksniu, kad užtikrintumėte standartinį apdailos lygį. Naudokite didesnį kampų apdailos
įrankį nei naudojote paruošimo etape, kad kiekvieną kampo pusę tinkamai išlygintumėte. Jei tvirtinimo detales reikia dar kartą
padengti, naudokite vinių pistoletą.

Reikalingi įrankiai:

Dievų Odino, Toro, Baldro ir Tiro namai

Tvarkos ir logikos namai
Karalystė, kurioje gimsta nemirtingieji ir jų ginklai…
Siurblys

Pildymo prietaisas

Kampų aplikatorius

Atramos rankena

Nuo šiol galima įsigyti naujo prekės ženklo ginklų, padėsiančių
mirtingiesiems atlikti beveik mitinius žygdarbius ir sutvarkyti
gipskartonio apdailą chaotiškoje statybų karalystėje. ASGARD
įrankiai pasižymi kovos lauke išbandytomis funkcijomis iš
„TapeTech“, pasaulyje pirmaujančio automatinių apdailos įrankių
prekės ženklo.

Kampų apdailos įrankis

Dėmesys skiriamas tik įrankių esmei, todėl supaprastintas dizainas
pasižymi funkcijomis, kurių reikia darbui atlikti neišeikvojant daug
laiko ir neviršijant biudžeto. ASGARD pasižymi puikiu gaminių
asortimentu – pradedant įprastais apdailos įrankiais, pavyzdžiui,
peiliais ir mentelėmis, ir baigiant moderniais įrankiais, kurių reikia
norint laimėti konkurencingoje statybų pramonėje. Tai naujas
gipskartonio įrankių iš „TapeTech“ lygis.

XH-AD – atramos rankena (reguliuojama)

CA08-AD – kampų aplikatorius
Tiekia sandarinimo mišinį į kampų apdailos įrankį.
› Nerūdijančiojo plieno žiotys.

AH30-AD – 75 mm kampų apdailos įrankis
Naudojant kartu su kampų aplikatoriumi, dengia sandarinimo mišinį vidiniuose
kampuose.
› Nerūdijančiojo plieno rėmų ir plokščių nuo slydimo, karbido geležčių ir blokuojančios
rankenos tvirtinimas.

FH-AD – atramos rankena
D formos adapteris patikimai tvirtinamas prie kampų aplikatoriaus.
› Tvirta konstrukcija ir ergonomiškas 32 mm skersmuo.

ASGARD. Vertinkite savo darbą.

AH35-AD – 89 mm kampų apdailos įrankis
Naudojant kartu su kampų aplikatoriumi, dengia sandarinimo mišinį vidiniuose
kampuose.
› Nerūdijančiojo plieno rėmų ir plokščių nuo slydimo, karbido geležčių ir blokuojančios
rankenos tvirtinimas.





      


LP01-AD – pildymo siurblys
Pildo kampų aplikatorių, kai jis naudojamas kartu su FA01-AD pildymo prietaiso
adapteriu.
› Integruotas tarpiklis ir „EasyClean®“ atbulinis vožtuvas.

FA01-AD – pildymo prietaiso adapteris
Jis naudojamas kartu su pildymo siurbliu kampų aplikatoriui pildyti.
› Tvirtas ilgaamžis dizainas tarnaus ilgą laiką.
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GIPSKARTONIO ĮRANKIŲ

PARUOŠIMAS

PLOKŠČIŲJŲ SUJUNGIMŲ SANDARINIMAS

Šį etapą sudaro popierinės sandarinimo juostos klijavimas ir sandarinimo mišinio tepimas ant plokščiųjų sienų ir lubų sujungimų
bei vidinių kampinių sujungimų. Šio proceso metu dengiamas pirmasis vidinių kampų apdailos sluoksnis. Vinių pistoletu
uždengiamos tvirtinimo detalės.

Kad užbaigtumėte plokščiųjų sienų ir lubų sujungimų sandarinimą, sandarinimo juostą turite padengti bent dviem sandarinimo mišinio
sluoksniais. Priklausomai nuo projektui nustatyto apdailos lygio, jums gali reikėti iki trijų apdailos įrankių ir dengti tris mišinio sluoksnius.
Tarp dengimų leiskite mišiniui visiškai išdžiūti.

Reikalingi įrankiai:

Siurblys
		

S formos
detalė

Juostos klijavimo
įrankis

75 mm kampų
apdailos įrankis

Volelis
kampams

Vienas po kito einantis sluoksnis turi būti platesnis nei buvęs sluoksnis, kad gautumėte plokščiausią sienos paviršių. Kai juostą
dengiate tik dviem mišinio sluoksniais, dažniausias apdailos įrankio dydis yra 250 mm ir 300 mm. Tvirtinimo detalės uždengiamos
vinių pistoletu.

Reikalingi įrankiai:

Atramos
rankena

Kampų apdailos
įrankio adapteris

Vinių pistoletas

Siurblys

Apdailos įrankiai (2 dydžių)

Pildymo prietaisas

Įrankio rankena

Atramos rankena

Vinių pistoletas

Apdailos įrankiai
Apdailos įrankiais plokštieji sienų ir lubų bei sudurtiniai sujungimai padengiami tinkamu sandarinimo mišinio kiekiu. Geležte išlyginami abu kraštai. Reguliavimo ratuku reguliuojamas mišinio kiekis. Galimi trys tipai. Pasirinkite tipą, bent dviem dydžiais didesnį už pageidaujamą.

AT01-AD – HAMMER™ automatinis juostos klijavimo įrankis
Vienu metu klijuoja popierinę sandarinimo juostą ir tepa sandarinimo mišinį ant plokščiųjų sujungimų bei vidinių kampinių sujungimų.
› Sklandus veikimas užtikrina didesnį pajėgumą.

CFA-AD – kampų apdailos įrankio adapteris

Klasikinis apdailos įrankis

„MaxxBox®“ didelės talpos apdailos įrankis

„EasyClean®“ dizainas.
› EZ07-AD – 175 mm apdailos įrankis

„Power Assist®“ apdailos įrankis

2 kartus didesnė talpa nei klasikiniuose apdailos įrankiuose.
› EZ10-AD – 250 mm apdailos įrankis

› EZ12-AD – 300 mm apdailos įrankis › EHC07-AD – 175 mm „MaxxBox “
®

› EHC10-AD – 250 mm „MaxxBox “
®

› EHC12-AD – 300 mm „MaxxBox “

XH-AD – atramos rankena (reguliuojama)

®

Reikalauja 50 % mažiau pastangų nei klasikiniai arba „MaxxBox®“ apdailos įrankiai. 2 kartus didesnė talpa nei klasikiniuose
apdailos įrankiuose.
› PA07-AD – 175 mm „Power Assist®“ įrankis
› PA10-AD – 300 mm „Power Assist®“ įrankis

› PA10-AD – 250 mm „Power Assist®“ įrankis

Apdailos įrankio rankenos
CR01-AD – volelis kampams
Pašalina sandarinimo mišinio perteklių, kad būtų galima
naudoti kampų apdailos įrankį.
› Nerūdijančiojo plieno voleliai tiksliems ilgaamžiams
kampams.

NS03-AD – 75 mm vinių pistoletas
Greitai ir efektyviai užpildo gipskartonio tvirtinimo detalių
galvučių paliktus įspaudus.
› Nerūdijančiojo plieno korpusas ir grūdintojo plieno plokštė
nuo slydimo.

LP01-AD – pildymo siurblys

FH-AD – atramos rankena

Pripildo automatinį juostos klijavimo įrankį, kai jis
naudojamas kartu su GN01-AD S formos detale.
› Integruotas tarpiklis ir „EasyClean®“ atbulinis vožtuvas.

Patikimai tvirtinama prie volelio kampams, vinių pistoleto ir
kampų apdailos įrankio (su CFA-AD adapteriu).
› Tvirta konstrukcija ir ergonomiškas 32 mm skersmuo.

GN01-AD – S formos detalės adapteris

AH25-AD – 64 mm kampų apdailos įrankis

Jis naudojamas kartu su pildymo siurbliu automatiniam
juostos klijavimo įrankiui užpildyti.
› Tvirtas ilgaamžis dizainas tarnaus ilgą laiką.

Po volelio kampams naudojamas kampų apdailos įrankis
išlygina mišinio perteklių ir dengia pirmąjį vidinių kampų
apdailos sluoksnį.
› Nerūdijančiojo plieno rėmų ir plokščių nuo slydimo, karbido
geležčių ir blokuojančios rankenos tvirtinimas.

Rankenos greitai ir patikimai tvirtinamos prie visų apdailos įrankio stilių. Pasiekiami du tipai: tradicinio tipo rankinis stabdys arba naujas trintinis stabdys.

FBH42-AD – 1037 mm apdailos įrankio rankena

FBH54-AD – 1372 mm apdailos įrankio rankena

LP01-AD – pildymo siurblys
Pripildo apdailos įrankius ir vinių pistoletus, kai naudojamas kartu su FA01-AD pildymo prietaiso adapteriu.
› Integruotas tarpiklis ir „EasyClean®“ atbulinis vožtuvas.

FBHE-AD – apdailos įrankio rankena (išplečiama)

FA01-AD – pildymo prietaiso adapteris
Kartu su pildymo siurbliu naudojamas apdailos įrankiams ir vinių pistoletams pildyti.
› Tvirtas ilgaamžis dizainas tarnaus ilgą laiką.

BBHE-AD – rankena su trintiniu stabdžiu (išplečiama)

BBH-AD – rankena su trintiniu stabdžiu

NS03-AD – 75 mm vinių pistoletas
Greitai ir efektyviai užpildo gipskartonio tvirtinimo detalių galvučių paliktus įspaudus.
› Nerūdijančiojo plieno korpusas ir grūdintojo plieno plokštė nuo slydimo.

