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ZASTOSOWANIE TAŚMY TUFF-TAPE:
Taśmę TUFF-TAPE stosuje się do łączeń płyt gipsowo-kartonowych na płaskich powierzchniach (takich jak
sufit czy ściany) w miejsce siatki, fizeliny, taśmy papierowej, taśmy papierowej z wkładką aluminiową, oraz
do wykańczania narożników wewnętrznych.
Taśma jest doskonała do maskowania pęknięć i rys na sufitach i ścianach, a także do napraw powierzchni,
gdzie siatka lub papier uległy zniszczeniu.
TUFF-TAPE, ze względu na brak reakcji z wodą, znajduje zastosowanie w miejscach narażonych na wilgoć,
tam gdzie taśma papierowa mogłaby ulec zniszczeniu (np. w okolicach wanien i pryszniców).
ZALETY TAŚMY TUFF-TAPE
Niezwykle trwała – nie pęka.
Doskonale maskuje pęknięcia płyt.
Łatwa i szybka w montażu.
Posiada unikalną strukturę tworzącą sztywne i gładkie powierzchnie.
Zapewnia proste linie narożników wewnętrznych.
Odporna na działanie wody i rdzy.
Wydajna gdyż pozwala na wykorzystanie 100% materiału.
Wielokrotnie mocniejsza niż zwykła taśma papierowa.
Nie wymaga moczenia w wodzie.
Pozwala na pokrycie dowolna farbą.
Nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi, jak spinacze czy taśmy montujące.
Wygodna w użyciu, transporcie i przechowywaniu dzięki nawinięciu na rolkę.
SPOSÓB UŻYCIA
1. Utnij taśmę na odpowiednią długość i przytnij końcówki pod kątem 45 stopni.
2. Zastosuj masę gipsową (z wyjątkiem gipsów szybkoschnących np. gipsu budowlanego).
3. W celu przyklejenia taśmy zastosuj masę gipsową i umieść taśmę TUFF-TAPE w miejscu przeznaczenia.
4. W przypadku narożników wewnętrznych – złóż taśmę wzdłuż (napisami do środka), następnie delikatnie wyprostu i
przyklej, dociskając do rogu wewnętrznego. Dopasuj taśmę tak, aby stworzyć prostą linię rogową na załamaniu.
5. Usuń nadmiar masy gipsowej za pomocą szpachelki, nie pozostawiając pęcherzyków powietrza pod taśmą.
6. Pokryj taśmę cienką warstwą masy gipsowej o grubości około 1 mm, wyrównując z płaszczyzną ściany, pozostaw do
wyschnięcia.
7. W przypadku narożników wewnętrznych – nie wypełniaj samego rogu masą gipsową po zainstalowaniu taśmy. Pozwoli
to zachować prostą linię rogową.
8. W razie potrzeby zastosuj ponownie masę gipsową i pozostaw do wyschnięcia.
10. Wyrównaj nierówności papierem ściernym o gradacji, co najmniej 180.
11. Wewnętrzną linię zagięcia taśmy przeszlifuj krawędzią zgiętego papieru ściernego.
12. Przy utworzeniu płaskiej powierzchni z płyt gips-karton w miejscu ich łączenia zakończonego oryginalną fazą,
które łączy się z inną ścianą pod różnym kątem, taśmę zastosowaną w narożniku wewnętrznym lub rogu zewnętrznym,
należy założyć na taśmę łączącą płyty które stanowią płaską powierzchnię.*
13. Przy utworzeniu płaskiej powierzchni z płyt gips-karton, które nie posiadają fazy. W miejscu ich łączenia z inną
ścianą pod różnym kątem, taśmę łączącą płyty stanowiącą płaską powierzchnię należy dosunąć na styk do taśmy
zastosowanej w narożniku wewnętrznym lub rogu zewnętrznym. W obu powyższych przypadkach pozwoli to nam uniknąć
skrzywienia linii rogowej.*
*To samo dotyczy taśmy MEDIUM i ORIGINAL.

ZASTOSOWANIE TAŚMY MEDIUM:
Taśmę MEDIUM stosuje się do łączenia płyt gipsowo-kartonowych w narożnikach wewnętrznych i na
płaskich powierzchniach w miejsce siatki, fizeliny, taśmy papierowej, oraz taśmy papierowej z wkładką
aluminiową.
Taśma wyrównuje, prostuje i usztywnia skomplikowane, trudne do wyprowadzenia narożniki wewnętrzne
ścian i sufitów o dowolnym kącie rozwarcia.
MEDIUM znajduje zastosowanie w miejscach narażonych na wilgoć, gdzie taśma papierowa mogłaby ulec
zniszczeniu np. w okolicach wanien i pryszniców.
ZALETY TAŚMY MEDIUM
Niezwykle trwała – nie pęka.
Doskonale maskuje pęknięcia płyt.
Łatwa i szybka w montażu.
Zapewnia proste linie narożników wewnętrznych.
Odporna na działanie wody i rdzy.
Wydajna gdyż pozwala na wykorzystanie 100% materiału.
Wielokrotnie mocniejsza niż zwykła taśma papierowa.
Nie wymaga moczenia w wodzie.
Pozwala na pokrycie dowolna farbą.
Posiada unikalną strukturę tworzącą sztywne i gładkie powierzchnie.
Nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi, jak spinacze czy taśmy montujące.
Wygodna w użyciu, transporcie i przechowywaniu dzięki nawinięciu na rolkę.
SPOSÓB UŻYCIA
1. Utnij taśmę na odpowiednią długość i przytnij końcówki pod kątem 45 stopni.
2. W przypadku narożników wewnętrznych zegnij taśmę wzdłuż (napisami do środka), a następnie delikatnie wyprostuj.
3. W celu przyklejenia zastosuj masę gipsową, po czym umieść taśmę MEDIUM w miejscu przeznaczenia.
4. W narożniku wewnętrznym dopasuj tak, aby stworzyć prostą linie rogową na załamaniu taśmy.
5. Wyciśnij nadmiar masy gipsowej za pomocą szpachelki, nie pozostawiając pęcherzyków powietrza pod taśmą.
6. Pokryj przyklejoną taśmę cienką warstwą masy gipsowej o grubości około 1 mm wyrównując z płaszczyzną
ściany, pozostaw do wyschnięcia.
7. W przypadku narożników wewnętrznych – nie wypełniaj samego rogu masą gipsową po zainstalowaniu taśmy.
Pozwoli to zachować prostą linię rogową.
8. W razie potrzeby zastosuj ponownie masę gipsową i pozostaw do wyschnięcia.
9. Wyrównaj nierówności papierem ściernym o gradacji, co najmniej 180.
10. Wewnętrzną linię zagięcia taśmy przeszlifuj krawędzią zgiętego papieru ściernego.
DODATKOWE WSKAZÓWKI
1. Używaj gotowych mas gipsowych, oraz gipsów sproszkowanych. Dokładnie rozrabiaj je z wodą do niezbyt gęstej
konsystencji, tak aby nie było grudek.
2. Dostosuj odpowiednią ilość masy gipsowej, aby zapewnić sklejenie i wypełnienie oraz swobodne wyciśnięcie
nadmiernej ilości masy.
3. W przypadku narożników wewnętrznych – rozegnij taśmę szerzej niż wymaga tego kąt rozwarcia rogu.
Spowoduje to, że taśma będzie lepiej przylegać do ściany.

ZASTOSOWANIE TAŚMY ORIGINAL
Taśma ORIGINAL jest doskonała do łączeń płyt gips-karton w narożnikach wewnętrznych i rogach
zewnętrznych.
Taśma wyrównuje, prostuje i usztywnia skomplikowane, trudne do wyprowadzenia narożniki wewnętrzne,
rogi zewnętrzne ścian i sufitów o kątach o dowolnym stopniu rozwarcia.
ORIGINAL znajduje zastosowanie w miejscach narażonych na wilgoć, gdzie taśma papierowa mogłaby ulec
zniszczeniu np. w okolicach wanien i pryszniców.
ZALETY TAŚMY ORIGINAL
Niezwykle trwała i odporna na pękanie.
Łatwa i szybka w montażu.
Odporna na działanie wody i rdzy.
Wydajna gdyż pozwala na wykorzystanie 100% materiału.
Wielokrotnie mocniejsza niż zwykła taśma papierowa.
Nie wymaga moczenia w wodzie.
Pozwala na pokrycie dowolna farbą.
Posiada unikalną strukturę tworzącą sztywne i gładkie powierzchnie.
Zapewnia proste linie narożników wewnętrznych i rogów zewnętrznych.
Wygodna w użyciu, transporcie i przechowywaniu dzięki nawinięciu na rolkę.
Nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi, jak spinacze czy taśmy montujące.
SPOSÓB UŻYCIA
1. Utnij taśmę na odpowiednią długość i przytnij końcówki pod kątem 45 stopni.
2. Złóż taśmę wzdłuż napisami do środka, a następnie zastosuj stroną bez napisów do ściany w narożnikach
wewnętrznych, na rogach zewnętrznych stosuj napisami do ściany.
3. W celu przyklejenia zastosuj masę gipsową, po czym umieść taśmę w miejscu przeznaczenia, dociskając do rogu
zewnętrznego lub narożnika wewnętrznego.
4. Dopasuj taśmę tak, aby stworzyć prostą linię rogową na załamaniu.
5. Usuń nadmiar masy gipsowej za pomocą szpachelki, nie pozostawiając pęcherzyków powietrza pod taśmą.
6. Pokryj przyklejoną taśmę cienką warstwą masy gipsowej o grubości około 1 mm wyrównując z płaszczyzną
ściany, pozostaw do wyschnięcia.
7. W przypadku narożników wewnętrznych – nie wypełniaj samego rogu masą gipsową już po zainstalowaniu taśmy.
Pozwoli to zachować prostą linie rogową.
8. W razie potrzeby zastosuj ponownie masę gipsową i pozostaw do wyschnięcia.
9. Wyrównaj nierówności papierem ściernym o gradacji, co najmniej 180.
10. Wewnętrzną linię zagięcia taśmy przeszlifuj krawędzią zgiętego papieru ściernego.
DODATKOWE WSKAZÓWKI
1. Używaj gotowych mas gipsowych oraz gipsów sproszkowanych. Dokładnie rozrabiaj je z wodą do niezbyt gęstej
konsystencji, tak aby nie było grudek.
2. Dostosuj odpowiednią ilość masy gipsowej, aby zapewnić sklejenie i wypełnienie oraz swobodne wyciśnięcie
nadmiernej ilości masy.
3. Unikaj pęcherzy powietrza.
4. W narożnikach wewnętrznych – rozegnij taśmę szerzej niż wymaga tego kąt rozwarcia rogu. Spowoduje to, że taśma
będzie lepiej przylegać do ściany.
5. W rogach zewnętrznych – zastosuj przeciwną metodę i zegnij taśmę na mniejszy kąt.

ZASTOSOWANIE TAŚMY-KĄTOWNIKA ARCH-FLEX
Taśmę-kątownik ARCH-FLEX stosuje się przy wykańczaniu wszelkiego rodzaju łuków, okręgów oraz
narożników o dowolnym kącie rozwarcia, np. w okolicach okien lub drzwi.
Taśma wyrównuje, prostuje i usztywnia skomplikowane, trudne do wyprowadzenia rogi zewnętrzne i
narożniki wewnętrzne ścian i sufitów.
ARCH-FLEX znajduje zastosowanie tam gdzie narożniki wewnętrzne lub rogi zewnętrzne ścian przechodzą
z linii prostych w łuki.
ZALETY TAŚMY-KĄTOWNIKA ARCH-FLEX
Posiada wszystkie cechy tradycyjnego kątownika.
Pozwala na łączenie narożników linii prostych z łukami.
Niezwykle trwała.
Łatwa i szybka w montażu.
Odporna na działanie wody i rdzy.
Nie wymaga moczenia w wodzie.
Pozwala na pokrycie dowolna farbą.
Wydajna gdyż pozwala na wykorzystanie 100% materiału.
Posiada unikalną strukturę tworzącą sztywne i gładkie powierzchnie.
Zapewnia proste linie narożników wewnętrznych i rogów zewnętrznych
Wygodna w użyciu, transporcie i przechowywaniu dzięki nawinięciu na rolkę.
Nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi, jak spinacze czy taśmy montujące.
SPOSÓB UŻYCIA
1. Zmierz dokładnie całą powierzchnię, na której masz zastosować taśmę-kątownik.
2. Utnij taśmę ARCH-FLEX na odpowiednią długość, przytnij końcówki pod kątem 45 stopni, następnie złóż ją na pół.
3. Jeśli używasz ARCH-FLEX przechodząc z krawędzi prostej do łuku, zaznacz punkt przejścia przed zainstalowaniem
i usuń zewnętrzny pasek w punkcie przejścia.
4. Zainstaluj kątownik, stosując masę gipsową w miejscu przeznaczenia.
5. Usuń nadmiar masy, używając szpachelki i dostosuj do gładkiej krzywej. Drugie pokrycie masą może być
zastosowane po wyschnięciu pierwszego.
DODATKOWE WSKAZÓWKI:
1. Używaj gipsów sproszkowanych. Dokładnie rozrabiaj je z wodą.
2. Dostosuj odpowiednią ilość masy gipsowej, aby zapewnić sklejenie i wypełnienie oraz swobodne wyciśnięcie
nadmiernej ilości masy.
3. W przypadku narożników wewnętrznych – rozegnij taśmę szerzej niż wymaga tego kąt rozwarcia rogu.
Spowoduje to, że taśma będzie lepiej przylegać do ściany.
4. W przypadku rogów zewnętrznych – zastosuj przeciwną metodę i zegnij taśmę na mniejszy kąt.

