IEKŠĒJO STŪRU APDARE

ASGARD

Kad lentes uzklāšanas fāzē ir jau uzklāta iekšējo stūru pirmā apdares kārta, apdares standarta līmenim jums vēl tikai
iekšējiem stūriem jāuzklāj šuvju aizpildīšanas materiāla papildu kārta. Izmantojiet lielāku leņķgalvu, nekā izmantojāt lentes
uzklāšanas fāzē, lai katrā stūra pusē atstātu gludu, noslīpinātu malu. Ja stiprinājumiem nepieciešams uzklāt papildu kārtas,
izmantojiet naglu vietu aizpildītāju.

Nepieciešamie rīki:

Dievu Odina, Tora, Baldra un Tīra mājvieta

Kārtības un saprāta zeme
Karaļvalsts, kur dzimuši nemirstīgie un viņu ieroči…
Sūknis

Uzpildītājs

Stūru apstrādes instruments

Atbalsta rokturis

Tagad tur ir jauna veida ieroči, lai mirstīgajiem palīdzētu veikt gandrīz
mītiskus varoņdarbus un ieviestu kārtību ģipškartona sienu apdarē
haotiskajā būvniecības karaļvalstī. Lentes uzklāšanas rīki ASGARD
sniedz jums cīņās pārbaudītu funkcionalitāti un ekspluatācijas
īpašības, ko piedāvā uzņēmums TapeTech — pasaulē vispazīstamākais
lentes automātiskās uzklāšanas un apdares rīku zīmols.

Leņķgalva

Galveno uzmanību pievēšot pamatrīkiem, elegantais dizains sniedz
tikai jums vajadzīgās īpašības, lai darbu veiktu laikā, nepārsniedzot
budžetu un teicamā kvalitātē. ASGARD sniedz teicamu izstrādājumu
sortimentu, lai veiktu uzlabojumus no tādiem apdares pamatrīkiem
kā naži un ķelles uz moderniem ieročiem, kas nepieciešami, lai
uzvarētu konkurējošajā būvniecības nozarē. TapeTech jums sniedz
jaunā līmeņa ģipškartona sienu apdares rīkus.

XH-AD – atbalsta rokturis (pielāgojams)

CA08-AD – stūru apstrādes instruments
Padod leņķgalvai šuvju aizpildīšanas materiālu.
› Konisks nerūsošā tērauda uzgalis.

AH30-AD – 75 mm leņķgalva
Izmantojot kopā ar stūru apstrādes instrumentu, iekšējiem stūriem uzklāj šuvju
aizpildīšanas materiāla apdares kārtas.
› Nerūsējošā tērauda rāmji un gludināšanas plāksnes, cietsakausējuma lāpstiņas, roktura
stiprinājums ar fiksatoru.

FH-AD – atbalsta rokturis
D veida adapteris stingri piestiprināms stūru apstrādes instrumentam.
› Izturīga konstrukcija un ergonomisks 32 mm diametrs.

ASGARD. Novērtē jūsu darbu.

AH35-AD – 89 mm leņķgalva
Izmantojot kopā ar stūru apstrādes instrumentu, iekšējiem stūriem uzklāj šuvju
aizpildīšanas materiāla apdares kārtas.
› Nerūsējošā tērauda rāmji un gludināšanas plāksnes, cietsakausējuma lāpstiņas, roktura
stiprinājums ar fiksatoru.





    


LP01-AD – iepildes sūknis
Izmantojot kopā ar iepildes adapteri FA01-AD, uzpilda stūru apstrādes instrumentu.
› Iebūvēta blīve un apakšējais vārsts EasyClean®.

FA01-AD – iepildes adapteris
Kopā ar iepildes sūkni izmanto stūru apstrādes instrumenta uzpildei.
› Paredzēts smagiem darba apstākļiem, izturīga konstrukcija nodrošina gadiem
ilgu kalpošanu.
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JAUNS LĪMENIS
RĪKIEM DARBAM AR ĢIPŠKARTONA SIENĀM

LENTES UZKLĀŠANA

PLAKANŠUVJU APDARE

Lentes uzklāšanas fāzē ietverta papīra šuvju lentas uzlīmēšana un šuvju materiāla ieklāšana plakanajās sienu un griestu šuvēs
un iekšējo stūru šuvēs. Parasta lentes uzklāšanas procesa daļa ir pirmās apdares kārtas uzklāšana iekšējos stūros. Stiprinājuma
elementu pārklāšanai lentes uzklāšanas fāzē tiek izmantots naglu vietu aizpildītājs.

Plakanšuvju apdarei uz sienām un griestiem ir jāuzklāj vismaz divas kārtas šuvju aizpildīšanas materiāla virs šuvju lentes. Atkarībā no
projektam norādītā apdares līmeņa jums var būt vajadzīgas līdz trīs izmēru apdares kārbas un trīs kārtas virs lentes. Pirms nākamās
kārtas uzklāšanas ļaujiet iepriekšējai pilnībā nožūt.

Nepieciešamie rīki:

Sūknis Izliekta caurule
			

Lai iegūtu vislīdzenāko sienas virsmu, katrai secīgajai kārtai jābūt platākai nekā iepriekšējā. Uzklājot virs lentes tikai divas kārtas,
visplašāk izmantojamie apdares kārbu izmēri ir 250 mm un 300 mm. Stiprinājumu vietu pārklāšanai atkal tiek izmantots naglu vietu
aizpildītājs.

Nepieciešamie rīki:

Lentes
75 mm leņķgalva Stūru veltnis Atbalsta rokturis
uzklāšanas rīks				

Leņķgalvas
adapteris

Naglu vietu
aizpildītājs

Sūknis

Apdares kārbas (2 izmēri)

Uzpildītājs

Kārbas rokturis

Atbalsta rokturis

Naglu vietu aizpildītājs

Apdares kārbas
Apdares kārbas virs plakanšuvēm un saduršuvēm uz sienām un griestiem padod pareizo šuvju aizpildīšanas materiāla daudzumu. Lāpstiņa noslīpina abas malas. Virsas ieregulēšanas disks paredzēts padodamā šuvju aizpildīšanas materiāla daudzuma ieregulēšanai. Iespējami trīs stili. No vēlamā stila atlasiet vismaz divus izmērus.

AT01-AD – automātisks naglu vietu aizpildītājs THE HAMMER™
Uzklāj vienlaikus papīra lenti un šuvju aizpildīšanas materiālu plakanšuvēm un iekšējo stūru šuvēm.
› Vienmērīga darbība, nodrošinot paaugstinātu ražīgumu.

CFA-AD – Leņķgalvas adapteris

Apdares kārba Classic

Lielas ietilpības apdares kārba MaxxBox®

EasyClean® konstruktīvais risinājums.
› EZ07-AD – 175 mm apdares kārba

Apdares kārba Power Assist®

Līdz 2x lielāka ietilpība salīdzinājumā ar apdares kārbām Classic.
› EZ10-AD – 250 mm apdares kārba

› EZ12-AD – 300 mm apdares kārba

› EHC07-AD – 175 mm MaxxBox

®

› EHC10-AD – 250 mm MaxxBox

®

› EHC12-AD – 300 mm MaxxBox

XH-AD – atbalsta rokturis (pielāgojams)

®

Ar to vajadzīgas par 50% mazākas pūles nekā ar apdares kārbām Classic vai MaxxBox®. Līdz 2x lielāka ietilpība salīdzinājumā ar
apdares kārbām Classic.
› PA07-AD – 175 mm Power Assist® kārba
› PA10-AD – 300 mm Power Assist® kārba

› PA10-AD – 250 mm Power Assist® kārba

Apdares kārbu rokturi
CR01-AD – stūru veltnis
Izspiež zem sagatavojamās lentes palikušo lieko šuves
aizpildīšanas materiālu, strādājot ar leņķgalvu.
› Nerūsošā tērauda veltņi trausliem stūriem, nodrošina ilgu
kalpošanas laiku.

NS03-AD – 75 mm naglu vietu aizpildītājs
Ātri un efektīvi aizpilda pēc ģipškartona plākšņu
stiprināšanas palikušos iedobumus.
› Nerūsošā tērauda korpuss un rūdīta tērauda balstplāksne.

LP01-AD – iepildes sūknis
Izmantojot kopā ar izliekto cauruli GN01-AD, uzpilda lentes
automātiskās uzklāšanas rīku.
› Iebūvēta blīve un apakšējais vārsts EasyClean®.

GN01-AD – izliektas caurules adapteris

FH-AD – atbalsta rokturis
Stingri piestiprināms stūru veltnim, naglu vietu
aizpildītājam un leņķgalvai (ar adapteri CFA-AD).
› Izturīga konstrukcija un ergonomisks 32 mm diametrs.

AH25-AD – 64 mm leņķgalva

Izmanto kopā ar iepildes sūkni lentes automātiskās
Pielietojot pēc stūru veltņa, leņķgalva nogludina lieko
uzklāšanas rīka piepildīšanai.
materiālu un iekšējam stūrim uzklāj pirmo apdares kārtu.
› Paredzēts smagiem darba apstākļiem, izturīga konstrukcija › Nerūsējošais tērauds rāmji un gludināšanas plāksnes,
nodrošina gadiem ilgu kalpošanu.
cietsakausējuma lāpstiņas un roktura stiprinājums
ar fiksatoru.

Visu stilu apdares kārbām rokturi pievienojami ātri un droši, nodrošinot ērtu darbu. Ir pieejami divi stili: tradicionāla stila manuāla bremze vai jaunā berzes bremze.

FBH42-AD – 1067 mm apdares kārbas rokturis

FBH54-AD – 1372 mm apdares kārbas rokturis

LP01-AD – iepildes sūknis
Uzpilda apdares kārbas un naglu vietu aizpildītāju, kad to izmanto kopā ar iepildes adapteri FA01-AD.
› Iebūvēta blīve un apakšējais vārsts EasyClean®.

FBHE-AD – apdares kārbas rokturis (izvirzāms)

FA01-AD – iepildes adapteris
Kopā ar iepildes sūkni izmanto apdares kārbu un naglu vietu aizpildītāja uzpildei.
› Paredzēts smagiem darba apstākļiem, izturīga konstrukcija nodrošina gadiem ilgu kalpošanu.

BBHE-AD – kārbas rokturis ar berzes bremzi (izvirzāms)

BBH-AD – kārbas rokturis ar berzes bremzi

NS03-AD – 75 mm naglu vietu aizpildītājs
Ātri un efektīvi aizpilda pēc ģipškartona plākšņu stiprināšanas palikušos iedobumus.
› Nerūsošā tērauda korpuss un rūdīta tērauda balstplāksne.

