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NOVÁ ÚROVEŇ 
NÁSTROJŮ PRO SÁDROKARTON

od TapeTech

DOKONČOVÁNÍ VNITŘNÍCH ROHŮ
Vzhledem k tomu, že fáze aplikace pásky již nanesla první vrstvu tmelu do vnitřních rohů, budete muset aplikovat pouze jednu 
další vrstvu spojovacího tmelu do vnitřních rohů, abyste dosáhli standardní úrovně povrchové úpravy. Použijte větší úhlovou 
hlavu, než jste použili během fáze aplikace pásky, abyste na každé straně rohu ponechali hladkou, ostrou hranu. Pokud 
spojovací materiál potřebuje další vrstvy, použijte k zahlazení tmelem aplikátor. ASGARD

Domov bohů Odina, Thora, Baldra a Tyra

Země řádu a rozumu
Království, kde se rodí nesmrtelní a jejich zbraně…
Nyní je to nová značka zbraní, které pomáhají smrtelníkům dosahovat 
téměř mýtických výkonů a přinášet pořádek do dokončování 
sádrokartonových konstrukcí v chaotické stavařské říši. Páskovací 
nástroje řady ASGARD od společnosti TapeTech poskytují funkce a 
výkon testovaný v bitevním poli. Jedná se přední světovou značku 
nabízející automatické páskovací a dokončovací nástroje. 

Zjednodušený design se zaměřuje na základní nástroje a poskytuje 
pouze funkce, které potřebujete k tomu, abyste svou práci mohli 
dokončit včas, se stanoveným rozpočtem a vysokou přidanou 
hodnotou. ASGARD poskytuje perfektní sortiment produktů pro 
přechod ze základních dokončovacích nástrojů, například jsou 
nože a hladítka, až po moderní nástroje potřebné k vítězství v 
konkurenčním stavebním průmyslu. Je to zcela nová úroveň 
nástrojů na sádrokarton od TapeTech.
 

ASGARD. Ceňte si své práce.

 Pumpa Plnička Rohový aplikátor Prodlužovací rukojeť Úhlová hlava

Potřebné nástroje:

Při použití s plnicím adaptérem FA01-AD naplní rohový aplikátor. 
›	Integrované	těsnění	a	nožní	ventil	EasyClean®.

Používejte s plnicí pumpou k naplnění rohového aplikátoru. 
›	Robustní,	odolné	provedení	zaručuje	mnoho	roků	používání.

LP01-AD – Plnicí pumpa FA01-AD – Tmelicí adaptér

Pevně se připojuje k rohovému válečku, aplikátoru tmelu a úhlové hlavě  
(s adaptérem CFA-AD). 
›	Robustní	konstrukce	a	ergonomický	průměr	32	mm.

FH-AD – Prodlužovací rukojeť

XH-AD – Prodlužovací rukojeť (nastavitelná)

Dodává spojovací tmel do úhlové hlavy. 
›	Kužel	z	nerezové	oceli.

Společně s rohovým aplikátorem nanáší vrchní vrstvy spojovacího tmelu do  
vnitřních rohů. 
›	Rám	a	kluzné	lišty	z	nerezové	oceli,	karbidové	čepele,	zajištěné	upevnění	rukojeti.

Společně s rohovým aplikátorem nanáší vrchní vrstvy spojovacího tmelu do  
vnitřních rohů. 
›	Rám	a	kluzné	lišty	z	nerezové	oceli,	karbidové	čepele,	zajištěné	upevnění	rukojeti.

CA08-AD – Rohový aplikátor

AH30-AD – 75 mm Úhlová hlava AH35-AD – 89 mm Úhlová hlava
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APLIKACE PÁSKY DOKONČOVÁNÍ PLOCHÝCH SPOJŮ

Na ploché spoje a vnitřní rohy aplikuje současně papírovou pásku a spojovací tmel. 
›	Hladký	provoz	pro	vyšší	produktivitu.

Vytlačí přebytečný spojovací tmel ze spoje za páskou 
během přípravy na úhlovou hlavu. 
›	Válečky	z	nerezové	oceli	pro	ostré	rohy	a	dlouhou	životnost.

Tmelicí boxy dávkují správné množství spojovacího tmelu přes ploché a tupé spoje na stěnách a stropech. Čepel zarovnává obě hrany. Otočný volič nastavení koruny pro nastavení množství aplikovaného tmelu. K dispozici jsou tři provedení. Vyberte alespoň dvě velikosti upřednostňovaného provedení.

Rukojeti se rychle a bezpečně připevní ke všem provedení tmelicích boxů pro snadnou obsluhu. K dispozici jsou dva typy: tradiční provedení s ruční brzdou nebo nové provedení s třecí brzdou.

Rychle a efektivně vyplňuje prohlubeniny u hlav vrutů 
upevňujících sádrokartónové desky. 
›	Tělo	z	nerezové	oceli	a	kluzné	lišty	z	kalené	oceli.

Naplní automatickou páskovačku při použití s husím krkem 
GN01-AD. 
›	Integrované	těsnění	a	nožní	ventil	EasyClean®.

Používejte s plnicí pumpou k naplnění automatické 
páskovačky. 
›	Robustní,	odolné	provedení	zaručuje	mnoho	roků	p	
	 oužívání.

Pevně se připojuje k rohovému válečku, aplikátoru tmelu a 
úhlové hlavě (s adaptérem CFA-AD). 
›	Robustní	konstrukce	a	ergonomický	průměr	32	mm.

Provedení EasyClean®.

› EZ07-AD – 175 mm Tmelicí box › EZ10-AD – 250 mm Tmelicí box › EZ12-AD – 300 mm Tmelicí box

Až dvojnásobná kapacita ve srovnání s klasickými tmelicími boxy.

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

Vyžaduje o 50 % méně úsilí než klasický tmelicí box nebo tmelicí box MaxxBox®. Až dvojnásobná kapacita ve srovnání s klasickými 
tmelicími boxy.

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

Při použití s plnicím adaptérem FA01-AD naplní tmelicí boxy a aplikátor tmelu. 
›	Integrované	těsnění	a	nožní	ventil	EasyClean®.

Rychle a efektivně vyplňuje prohlubeniny u hlav vrutů upevňujících sádrokartónové desky. 
›	Tělo	z	nerezové	oceli	a	kluzné	lišty	z	kalené	oceli.

Používejte s plnicí pumpou k naplnění tmelicích boxů a aplikátoru tmelu. 
›	Robustní,	odolné	provedení	zaručuje	mnoho	roků	používání.

Používána po rohovém válečku slouží k vyhlazení 
přebytečné hmoty tmelu a nanáší první vrstvu povrchové 
úpravy na vnitřní roh. 
›	Rám	a	kluzné	lišty	z	nerezové	oceli,	karbidové	čepele	a		
	 zajištěné	upevnění	rukojeti.

AT01-AD – Automatická páskovačka HAMMER™

CR01-AD – Rohový váleček

Klasický tmelicí box

FBH42-AD – 1067 mm Rukojeť tmelicího boxu FBH54-AD – 1372 mm Rukojeť tmelicího boxu FBHE-AD – Rukojeť tmelicího boxu (vysouvací) BBHE-AD – Rukojeť tmelicího boxu s třecí brzdou (vysouvací) BBH-AD – Rukojeť tmelicího boxu s třecí brzdou

LP01-AD – Plnicí pumpa

Tmelicí boxy

Rukojeti tmelicího boxu

Tmelicí box s vysokou kapacitou MaxxBox® Tmelicí box Power Assist®

FA01-AD – Tmelicí adaptér NS03-AD – 75 mm Aplikátor tmelu
NS03-AD – 75 mm Aplikátor tmelu

LP01-AD – Plnicí pumpa

GN01-AD – Adaptér z husího krku

FH-AD – Prodlužovací rukojeť 

CFA-AD – Adaptér úhlové hlavy

XH-AD – Prodlužovací rukojeť (nastavitelná)

AH25-AD – 64 mm Úhlová hlava

Fáze aplikace pásky zahrnuje nanášení papírové spojovací pásky a spojovacího tmelu na ploché spoje na stěnách a stropech 
a do vnitřních rohových spojů. V rámci běžného procesu aplikace pásky se provádí první vrstva povrchové úpravy ve vnitřních 
rozích. Aplikátor tmelu se používá k zakrytí prohlubní u hlav vrutů poprvé během fáze aplikace pásky.

 Pumpa Tmelicí boxy (2 velikosti) Plnička Rukojeť boxu Prodlužovací rukojeť Aplikátor tmelu Pumpa Husí krk Páskovačka Úhlová hlava 75 mm Rohový váleček Prodlužovací rukojeť Adaptér úhlové hlavy Aplikátor tmelu

Potřebné nástroje:Potřebné nástroje:

Chcete-li dokončit ploché spoje na stěnách a stropech, musíte na spojovací pásku aplikovat nejméně dvě vrstvy spojovacího tmelu.  
V závislosti na úrovni povrchové úpravy určené pro projekt, můžete potřebovat až tři velikosti tmelicích boxů a tři vrstvy přes pásku.  
Tmel nechte mezi jednotlivými vrstvami zcela zaschnout.  

Každý po sobě jdoucí nátěr by měl být širší než předchozí nátěr, aby byl povrch stěny rovný. Při nanášení pouze dvou vrstev tmelu na 
pásku jsou nejběžnější velikosti tmelicích boxů 250 mm a 300 mm. K opětovnému zakrytí vrutů se používá aplikátor tmelu.


