AFSLUTTE INDVENDIGE HJØRNER

ASGARD

Da Klæbningsfasen allerede afsluttede den første finishlak i de indvendige hjørner, behøver du kun at påføre et ekstra lag fugemasse på de indvendige
hjørner for standard finishniveauer. Brug et større Vinkelhoved, end du brugte under Klæbningsfasen for at efterlade en glat, fjerret kant på hver side af
hjørnet. Hvis fastgørelseselementerne har brug for yderligere dække, skal du bruge Nailspotter.

Nødvendigt Værktøj:

Guderne Odin, Thor, Baldr og Tyrs hjem

Landet for orden og fornuft
Et rige hvor udødelige og deres våben fødes…

Pumpe

Fyldstof

Hjørneapplikator

Støttehåndtag

Nu er der et nyt mærke af våben, der hjælper dødelige med at udføre
næsten mytiske bedrifter og bringe orden til færdiggørelsen af
gipsvægge i det kaotiske byggeri. ASGARD Klæbeværktøj giver dig
kamptestede funktioner og ydeevne fra TapeTech, verdens førende
mærke med automatiske klæbe- og efterbehandlingsværktøjer.

Vinkelhoved

Fokuseret på kerneværktøjerne leverer det strømlinede design kun de
funktioner, du har brug for, for at få arbejdet udført til tiden, på budget
og med stor værdi. ASGARD tilbyder det perfekte produktsortiment
til opgradering fra grundlæggende efterbehandlingsværktøjer som
knive og murske til de moderne våben, der er nødvendige for at
vinde i en konkurrencedygtig byggebranche. Det er det nye niveau
af gipsvægsværktøjer fra TapeTech.

XH-AD – Støttehåndtag (justerbar)

CA08-AD – Hjørneapplikator
Leverer fugemasse til vinkelhovedet.
› Næskegle af rustfrit stål.

AH30-AD – 75 mm Vinkelhoved
Sammen med hjørneapplikatoren påføres finishdække af fugemasse på indvendige
hjørner.
› Ramme og sliske i rustfrit stål, hård metalblade, positiv fastgørelse af låsehåndtaget.

FH-AD – Støttehåndtag

ASGARD. Værdsæt dit arbejde.

Fastgøres sikkert til hjørnerullen, nailspotteren og vinkelhovedet
(med CFA-AD adapter).
› Robust konstruktion og ergonomisk 32 mm diameter.

AH35-AD – 89 mm Vinkelhoved
Sammen med hjørneapplikatoren påføres finishdække af fugemasse på indvendige
hjørner.
› Ramme og sliske i rustfrit stål, hård metalblade, positiv fastgørelse af låsehåndtaget.




 


LP01-AD – Påfyldningspumpe
Fylder hjørneapplikatoren, når den bruges med FA01-AD fyldstofsadapter.
› Integreret pakning og EasyClean® fodventil.

FA01-AD – Fyldstofsadapter
Med ladepumpen, der bruges til at fylde Hjørneapplikatoren.
› Kraftigt, holdbart design giver mange års service.
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KLÆBNING

AFSLUTNING AF FLADE SAMLINGER

Klæbningsfasen inkluderer påføring af papirfugebånd og fugemasse på de flade samlinger på væggene og lofterne og på de indvendige
hjørnesamlinger. Som en del af den normale klæbningsproces opnås det første lag finish i de indvendige hjørner. Nailspotteren bruges til at dække
fastgørelseselementerne for første gang under Klæbningsfasen.

For at afslutte de flade samlinger på vægge og lofter skal du påføre mindst to lag fugemasse over fugebåndet. Afhængigt af det specificerede niveau for projektet
skal du muligvis have op til tre størrelser efterbehandlingsbokse og tre lag over båndet. Lad blandingen tørre helt mellem lagene. Hvert efterfølgende lag skal

Nødvendigt Værktøj:

Pumpe

Svanehals

Tape

75 mm Vinkelhoved

Hjørnerulle

være bredere end det forrige lag for at resultere i den fladeste vægoverflade. Når der kun påføres to lag sammensat over båndet, er de mest almindelige
efterbehandlingsboksstørrelser 250 mm og 300 mm. Nailspotterne bruges til at dække fastgørelseselementerne igen.

Nødvendigt Værktøj:

Støttehåndtag

Adaptor til Vinkelhoved

Nailspotter

Pumpe

Efterbehandlingsæsker (2 størrelser)

Fyldstof

Kassehåndtag

Støttehåndtag

Nailspotter

Efterbehandlingsbokse
Efterbehandlingsbokse dispenserer den rette mængde fugemasse over flade samlinger og rørsamlinger på vægge og lofter. Klinge fjerrer begge kanter. Kronejusteringshjul til at justere mængden af anvendt blanding. Tre stilarter til rådighed. Vælg mindst to størrelser fra din foretrukne stil.

AT01-AD – THE HAMMER™ Automatisk Tapemaskine
Påfør papirbånd og fugemasse samtidigt på flade samlinger og indvendige hjørner.
› Jævn drift for øget produktivitet.

CFA-AD – Adaptor til Vinkelhoved

XH-AD – Støttehåndtag (justerbar)

Klassisk Efterbehandlingsboks

MaxxBox® Efterbehandlingsboks med Høj Kapacitet

EasyClean® design.

Op til 2x kapacitet sammenlignet med Klassiske Efterbehandlingsbokse.

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

› EHC07-AD – 175 mm MaxxBox®

› EHC10-AD – 250 mm MaxxBox®

Power Assist® Efterbehandlingsboks
› EHC12-AD – 300 mm MaxxBox®

Kræver 50% mindre indsats end Klassiske eller MaxxBox® Efterbehandlingsbokse. Op til 2x kapacitet sammenlignet med
Klassiske Efterbehandlingsbokse.
› PA07-AD – 175 mm Power Assist® Boks › PA10-AD – 250 mm Power Assist® Boks

› PA10-AD – 300 mm Power Assist® Boks

Efterbehandlingsbokshåndtag
CR01-AD – Hjørnerulle
Tvinger overskydende fugemasse ud bag båndet som
forberedelse til vinkelhovedet.
› Ruller i rustfrit stål til skarpe hjørner og lang levetid.

NS03-AD – 75 mm Nailspotter
Fylder hurtigt og effektivt fordybninger efterladt af
hovederne på dine gipsbeslag.
› Rustfri stålbygning og plade i hærdet stål.

LP01-AD – Påfyldningspumpe
Fylder den Automatiske Tapemaskine, når den bruges
med GN01-AD Svanehals.
› Integreret pakning og EasyClean® fodventil.

GN01-AD – Svanehals Adapter
Med påfyldningspumpen, der bruges til at fylde den
Automatiske Tapemaskine.
› Kraftigt, holdbart design giver mange års service.

FH-AD – Støttehåndtag
Fastgøres sikkert til hjørnerullen, nailspotteren og
vinkelhovedet (med CFA-AD adapter).
› Robust konstruktion og ergonomisk 32 mm diameter.

AH25-AD – 64 mm Vinkelhoved
Påført efter Hjørnerullen udglatter Vinkelhovedet
overskydende sammensætning og påfører det første lag
finish på det indre hjørne.
› Ramme og sliske i rustfrit stål, hård metalblade og
fastgørelse af positivt låsehåndtag.

Håndtag fastgøres hurtigt og sikkert til alle typer Efterbehandlingsbokse for nem betjening. To tilgængelige stilarter: manuel bremse i traditionel stil eller ny friktionsbremse.

FBH42-AD – 1067 mm Efterbehandlingsbokshåndtag

FBH54-AD – 1372 mm Efterbehandlingsbokshåndtag

LP01-AD – Påfyldningspumpe
Fylder Efterbehandlingsbokse og Nailspotter, når de bruges sammen med FA01-AD Fyldstofsadapter.
› Integreret pakning og EasyClean® fodventil.

FBHE-AD – Efterbehandlingsbokshåndtag (kan udvides)

FA01-AD – Fyldstofsadapter
Med læssepumpen, der bruges til at fylde Efterbehandlingsbokse og Nailspotter.
› Kraftigt, holdbart design giver mange års service.

BBHE-AD – Friktionsbremsebokshåndtag (kan udvides)

BBH-AD – Friktionsbremsebokshåndtag

NS03-AD – 75 mm Nailspotter
Fylder hurtigt og effektivt fordybninger efterladt af hovederne på dine gipsbeslag.
› Rustfri stålbygning og plade i hærdet stål.

