KONEČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA V ROHOCH

ASGARD

Keďže sa prvá vrstva náteru vo vnútorných rohoch dokončila počas fázy lepenia, na dosiahnutie štandardnej úrovne povrchovej
úpravy už bude potrebné aplikovať iba jednu dodatočnú vrstvu spojovacej zmesi. Aby na každej strane rohu ostali hladké a
zarovnané okraje, použite väčšiu uhlovú hlavicu než vo fáze lepenia. Ak je na upevňovacie prvky nutné naniesť ďalšie vrstvy,
použite prekrývač skrutiek.

Potrebné náradie:

Domov bohov Odina, Thora, Baldra a Tyra

Miesto poriadku a rozumu
Kráľovstvo, v ktorom na svet prichádzajú nesmrteľní a ich zbrane…
Pumpa

Plnička

Rohový aplikátor

Podporné držadlo

Objavil sa však nový druh zbraní, vďaka ktorým môžu aj obyčajní
smrteľníci v chaotickom svete stavieb podávať bájne výkony.
Náradie na lepenie ASGARD – bojom overené vlastnosti a výkon od
spoločnosti TapeTech, vedúcej značky automatického náradia na
lepenie a povrchovú úpravu na svete.

Uhlová hlavica

Zameranie na kľúčové náradie a efektívnejší dizajn zaistí, že
získate iba funkcie potrebné na dokončenie práce včas, v rámci
rozpočtu a s vysokou výslednou hodnotou. Značka ASGARD ponúka
vynikajúci sortiment výrobkov na inováciu základného náradia na
povrchovú úpravu a hladidiel na moderné zbrane, ktoré potrebujete
na presadenie sa v konkurenčnom stavebnom priemysle. Nová
generácia náradia na sadrokartón od spoločnosti TapeTech.

XH-AD – Podporné držadlo (nastaviteľné)

CA08-AD – Rohový aplikátor
Privádza spojovaciu zmes do uhlovej hlavice.
› Kužeľová špička z nehrdzavejúcej ocele.

AH30-AD – Uhlová hlavica, 75 mm
Spolu s rohovým aplikátorom aplikuje vrstvy náteru spojovacej zmesi do
vnútorných rohov.
› Konštrukcia a klzné dosky z nehrdzavejúcej ocele, čepele z karbidu a zámok pre držadlo
odolný voči vibráciám.

FH-AD – Podporné držadlo
Bezpečné pripevnenie k rohovému valčeku, prekrývaču skrutiek a uhlovej hlavici
(s adaptérom CFA-AD).
› Robustná konštrukcia a ergonomický priemer 32 mm.

ASGARD. Ceňte si svoju prácu.

AH35-AD – Uhlová hlavica, 89 mm
Spolu s rohovým aplikátorom aplikuje vrstvy náteru spojovacej zmesi do
vnútorných rohov.
› Konštrukcia a klzné dosky z nehrdzavejúcej ocele, čepele z karbidu a zámok pre držadlo
odolný voči vibráciám.





   


LP01-AD – Plniaca pumpa
Pri použití s adaptérom na plničku FA01-AD slúži na plnenie rohového aplikátora.
› Integrované tesnenie a spätný ventil EasyClean®.

FA01-AD – Adaptér na plničku
Spolu s plniacou pumpou slúži na plnenie rohového aplikátora.
› Vysoko výkonná a odolná konštrukcia zaistí mnoho rokov prevádzky.
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LEPENIE

KONEČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA ROVNÝCH SPOJOV

Súčasťou fázy lepenia je aplikácia papierovej spojovacej pásky a spojovacej zmesi na rovné spoje na stenách, stropoch a
vnútorných rohových spojoch. V rámci normálneho postupu lepenia sa dokončí prvá vrstva náteru vo vnútorných rohoch. Na prvé
prekrytie upevňovacích prvkov počas fázy lepenia sa použije prekrývač skrutiek.

Na konečnú úpravu rovných spojov na stenách a stropoch musíte na spojovaciu pásku aplikovať minimálne dve vrstvy spojovacej zmesi.
V závislosti od úrovne povrchovej úpravy špecifikovanej pre projekt možno budete musieť použiť až tri rôzne veľkosti finišovacieho boxu a
na pásku naniesť tri vrstvy. Medzi nanášaním jednotlivých vrstiev počkajte, kým zmes úplne neuschne.

Potrebné náradie:

Pumpa

Husí krk

Páskovač

Každá ďalšia vrstva by mala byť širšia ako predchádzajúca, aby bol povrch steny čo najrovnejší. Pri aplikácii len dvoch vrstiev zmesi
na pásku sa najčastejšie používajú finišovacie boxy s veľkosťou 250 mm a 300 mm. Na opätovné prekrytie upevňovacích prvkov sa
používa prekrývač skrutiek.

Potrebné náradie:

Pumpa

75 mm uhlová hlavica Rohový valček Podporné držadlo Adaptér pre uhlovú hlavicu Prekrývač skrutiek

Finišovacie boxy (2 veľkosti)

Plnička

Držadlo boxu

Podporné držadlo

Prekrývač skrutiek

Finišovacie boxy
Finišovacie boxy nanášajú správne množstvo spojovacej zmesi na rovné a tupé spoje na stenách a stropoch. Čepeľ slúži na zahladenie na oboch okrajoch. Regulátor na nastavenie množstva aplikovanej zmesi. K dispozícii sú tri štýly. Vyberte minimálne dve veľkosti z vami preferovaného štýlu.

AT01-AD – Automatický páskovač THE HAMMER™
Súčasne aplikuje papierovú pásku a spojovaciu zmes na rovné spoje a vnútorné rohy.
› Plynulé použitie zaručí zvýšenú produktivitu.

CFA-AD – Adaptér pre uhlovú hlavicu

Klasický finišovací box

Vysoko kapacitný finišovací box MaxxBox®

Dizajn EasyClean®.
› EZ07-AD – Finišovací box, 175 mm

Finišovací box Power Assist®

Až 2x vyššia kapacita v porovnaní s klasickými finišovacími boxmi.
› EZ10-AD – Finišovací box, 250 mm

› EZ12-AD – Finišovací box, 300 mm › EHC07-AD – MaxxBox , 175 mm
®

› EHC10-AD – MaxxBox , 250 mm
®

› EHC12-AD – MaxxBox , 300 mm

XH-AD – Podporné držadlo (nastaviteľné)

®

Vyžaduje o 50 % menej námahy ako klasické alebo MaxxBox® finišovacie boxy. Až 2x vyššia kapacita v porovnaní s klasickými
finišovacími boxmi.
› PA07-AD – Box Power Assist®, 175 mm › PA10-AD – Box Power Assist®, 200 mm

› PA10-AD – Box Power Assist®, 300 mm

Držadlá pre finišovacie boxy
CR01-AD – Rohový valček
Vytlačí prebytočnú spojovaciu zmes spoza pásky, aby bolo
možné použiť uhlovú hlavicu.
› Valčeky z nehrdzavejúcej ocele zaistia čisté rohy, ktoré
vydržia dlho.

NS03-AD – Prekrývač skrutiek, 75 mm
Rýchle a účinné vyplnenie priehlbín po hlavičkách
upevňovacích prvkov sadrokartónu.
› Telo z nehrdzavejúcej ocele a klzné dosky z kalenej ocele.

LP01-AD – Plniaca pumpa
Pri použití husieho krku GN01-AD slúži na plnenie
automatického páskovača.
› Integrované tesnenie a spätný ventil EasyClean®.

GN01-AD – Adaptér na husí krk
Spolu s plniacou pumpou sa používa na plnenie
automatického páskovača.
› Vysoko výkonná a odolná konštrukcia zaistí mnoho
rokov prevádzky.

FH-AD – Podporné držadlo
Bezpečné pripevnenie k rohovému valčeku, prekrývaču
skrutiek a uhlovej hlavici (s adaptérom CFA-AD).
› Robustná konštrukcia a ergonomický priemer 32 mm.

AH25-AD – Uhlová hlavica, 64 mm
Aplikovaná po rohovom valčeku, uhlová hlavica zarovná
prebytočnú zmes a aplikuje prvú vrstvu náteru vo
vnútornom rohu.
› Konštrukcia a klzné dosky z nehrdzavejúcej ocele, čepele z
karbidu a zámok pre držadlo odolný voči vibráciám.

Držadlá sa k všetkým štýlom finišovacích boxov pripevňujú rýchlo a bezpečne, aby sa dali ľahko používať. K dispozícii sú dva štýly: tradičná manuálna brzda alebo nová trecia brzda.

FBH42-AD – 1067 mm Držadlo pre finišovacie boxy

FBH54-AD – 1372 mm Držadlo pre finišovacie boxy

LP01-AD – Plniaca pumpa
Pri použití s adaptérom na plničku FA01-AD slúži na plnenie finišovacích boxov a prekrývača skrutiek.
› Integrované tesnenie a spätný ventil EasyClean®.

FBHE-AD – Držadlo pre finišovacie boxy (roztiahnuteľné)

FA01-AD – Adaptér na plničku
Spolu s plniacou pumpou slúži na plnenie finišovacích boxov a prekrývača skrutiek.
› Vysoko výkonná a odolná konštrukcia zaistí mnoho rokov prevádzky.

BBHE-AD – Držadlo pre finišovacie boxy s trecou brzdou (roztiahnuteľné)

BBH-AD – Držadlo pre finišovacie boxy s trecou brzdou

NS03-AD – Prekrývač skrutiek, 75 mm
Rýchle a účinné vyplnenie priehlbín po hlavičkách upevňovacích prvkov sadrokartónu.
› Telo z nehrdzavejúcej ocele a klzné dosky z kalenej ocele.

