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EN NY NIVÅ
AV VERKTYG FÖR GIPSVÄGG

av TapeTech

SPACKLA INUTI HÖRN
Eftersom remssättningen redan har slutfört det första skiktet av beläggning av de inre hörnen, behöver du endast applicera en ytterligare beläggning 
av fogspackel i den inre hörnen som standardnivå av skikt. Använd ett större spackelhuvud än vid remssättningen, för att få en slät kant på varje sida 
av hörnet. Om infästningar kräver ytterligare täckning, använd punktspackelboxen. ASGARD

Hem för gudarna Odin, Tor, Balder och Tyr 
Landet med ordning och förnuft
Ett kungarike där de odödliga och deras vapen är födda…

Nu finns det ett nytt märke av vapen som hjälper vanliga dödliga 
att utföra nästan mytiska bedrifter, och att skapa ordning på 
efterbehandlingen av gipsväggar i det kaotiska byggområdet. 
ASGARD remssättningsverktyg tillhandahåller stridstestade 
funktioner och prestanda från TapeTech, världens absolut främsta 
varumärke för automatisk remssättning och spackelverktyg. 

Med fokus på kärnverktygen, den strömlinjeformade designen 
levererar bara de funktioner du behöver för att få jobbet gjort i tid, 
inom budget och med stort värde. ASGARD erbjuder det perfekta 
produktsortimentet för att uppgradera från grundläggande 
spackelverktyg som knivar och spackelspadar till de moderna 
vapen som krävs för att vinna i en konkurrenskraftig byggbransch. 
En ny nivå av verktyg för gipsväggar från TapeTech.
 

ASGARD. Värdera ditt arbete.

 Pump Fyllning Hörnapplikator Skaft Spackelhuvud

Verktyg som krävs:

Fyller hörnapplikator när den används med FA01-AD fyllningsadapter. 
› Integrerad packning och EasyClean® fotventil.

Med fyllningspumpen, som används för att fylla hörnapplikatorn. 
› Tålig och hållbar design som ger många års användning.

LP01-AD – Fyllningspump FA01-AD – Fyllningsadapter

Fäster säkert på hörnroller, punktspackelbox och spackelhuvud  
(med CFA-AD-adapter). 
› Robust och ergonomisk konstruktion 32 mm diameter.

FH-AD – Skaft 

XH-AD – Skaft (justerbart)

Tillför fogspackel till spackelhuvudet. 
› Noskon av rostfritt stål.

Tillsammans med hörnapplikator, appliceras spackelbeläggning på inre hörn. 
› Ramar och skenor av rostfritt stål, blad av hårdmetall, skaft med positiv låsmekanism.

Tillsammans med hörnapplikator, appliceras spackelbeläggning på inre hörn. 
› Ramar och skenor av rostfritt stål, blad av hårdmetall, skaft med positiv låsmekanism.

CA08-AD – Hörnapplikator

AH30-AD – 75 mm spackelhuvud AH35-AD – AH35-AD – 89 mm spackelhuvud
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REMSSÄTTNING SPACKLING AV PLANA FOGAR

Applicerar pappersremsor och fogmassa samtidigt på plana skarvar och invändiga hörn. 
› Smidig drift för ökad produktivitet.

Tvingar ut överflödigt spackel bakom pappersremsorna 
som förberedelse för spackelhuvudet. 
› Rullverktyg av rostfritt stål för skarpa hörn och  
 lång livslängd.

Spackelboxar används för att mata ut rätt mängd spackel över plana fogar och skarvar på väggar och tak. Bladfjädrar vid båda kanter. Justeringsratt för att justera mängden spackel som ska appliceras. Tre typer finns tillgängliga. Välj minst två storlekar från din önskade typ.

Skaft som snabbt och säkert kan kopplas till alla typer av spackelboxar. Två typer finns tillgängliga: traditionell typ med manuell broms eller en ny med friktionsbroms.

Fyller snabbt och effektivt fördjupningar efter infästningar 
på dina gipsskivor. 
› Konstruktion av rostfritt stål och härdad skena.

Fyller på den automatiska remsättaren när den används 
med GN01-AD Gooseneck. 
› Integrerad packning och EasyClean® fotventil.

Används tillsammans med fyllningspumpen för att fylla 
den automatiska remssättaren. 
› Tålig och hållbar design som ger många års användning.

Fäster säkert på hörnroller, punktspackelbox och 
spackelhuvud (med CFA-AD-adapter). 
› Robust och ergonomisk konstruktion 32 mm diameter.

EasyClean® design.

› EZ07-AD – 175 mm spackelbox › EZ10-AD – 250 mm spackelbox › EZ12-AD – 300 mm spackelbox

Upp till 2x högre kapacitet än Classic spackelboxar.

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

Kräver 50 % mindre ansträngning än Classic eller MaxxBox® spackelboxar. Upp till 2x högre kapacitet än Classic spackelboxar.

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

Fyller spackelboxar och punktspackelbox när den används med FA01-AD fyllningsadapter 
› Integrerad packning och EasyClean® fotventil.

Fyller snabbt och effektivt fördjupningar efter infästningar på dina gipsskivor. 
› Konstruktion av rostfritt stål och härdad skena.

Används tillsammans fyllningspumpen för att fylla spackelboxar och punktspackelboxar. 
› Tålig och hållbar design som ger många års användning.

Appliceras efter hörnroller, spackelhuvudet jämnar ut 
överflödigt spackel och applicerar det första täckskiktet 
av spackel i inre hörnet.  
› Ramar och skenor av rostfritt stål, blad av hårdmetall och  
 skaft med positiv låsmekanism.

AT01-AD – THE HAMMER™ Automatisk remsättare

CR01-AD – Hörnroller

Classic spackelbox

FBH42-AD – 1067 mm Skaft till spackelbox FBH54-AD – 1372 mm Skaft till spackelbox FBHE-AD – Skaft till spackelbox (utdragbart) BBHE-AD – Skaft med friktionsbroms (utdragbart) BBH-AD – Skaft med friktionsbroms

LP01-AD – Fyllningspump

Spackelboxar

Skaft till spackelboxar

MaxxBox® Spackelbox med hög kapacitet Power Assist® Spackelbox

FA01-AD – Fyllningsadapter NS03-AD – 75 mm Punktspackelbox
NS03-AD – 75 mm Punktspackelbox

LP01-AD – Fyllningspump

GN01-AD – Gooseneck-adapter

FH-AD – Skaft 

CFA-AD – Vinkelhuvud adapter

XH-AD – Skaft  (justerbart)

AH25-AD – 64 mm spackelhuvud

Remsättningen omfattar applicering av pappersremsa och spackel på de platta fogarna på väggar och tak och på de inre hörnfogarna. Som en del av den 
normala remssättningen är det första skiktet av beläggning i de inre hörnen avklarat. Punktspackelboxen används för att täcka infästningar första gången 
under remssättning.

 Pump Spackelboxar (2 storlekar) Fyllning Boxskaft Skaft Punktspackelbox Pump Gooseneck Remssättare 75 mm spackelhuvud Hörnroller Skaft Vinkelhuvud adapter Punktspackelbox

Verktyg som krävs:Verktyg som krävs:

För spackling av plana fogar på väggar och tak, måste du applicera minst två strykningar av fogspackel över fogremsan. Beroende på behovsnivån av spackling 
för projektet, kan du komma att behöva tre storlekar av spackelboxar och tre strykningar över fogremsan. Låt spacklet torka helt mellan strykningarna. Varje 

efterföljande strykning bör vara bredare än den föregående för att ge en plan väggyta. Vid applicering av endast två strykningar spackel över fogremsorna, är 
de vanligaste storlekarna på spackelboxar 250 mm och 300 mm. Punktspackelboxen använd för att täcka infästningar igen.


