AquaBead®
Isekinnituvad kipsplaatkonstruktsioonide teibid
ja nurgakaitsed

2

3

Gyproc AquaBead® isekinnituvad teibid ja nurgakaitsed
Gyproc AquaBead teibid ja nurgakaitsed on garanteeritult tugevaimad lahendused kipsplaatkonstruktsioonide sise- ja välisnurkade,
üleminekute ning deformatsiooni vuukide tugevdamiseks, kaitseks ja
korrektseks viimistlemiseks. Gyproc AquaBead toodete paigaldamine on kiire ja lihtne tänu nende tagaküljel olevale liimile.
Gyproc AquaBead tooted on mitmekihilised. Nende pealispinnaks
on kipsplaadi kartongiga sarnane paberkate. Tugevuse annab kapronsüdamik. Liistude ja teipide kinnitamiseks on nende tagaküljele
kantud vesilahuseline liim.
•
•
•
•

Gyproc AquaBead® tooted
AquaBead Flex PRO teip
Konstruktsioonide sise- ja välisnurkade kaitseks. Kinnitub veega.

Kiire ja lihtne paigaldada.
Eriliselt tugev ja vastupidav löökidele ning hõõrdumistele.
Sobib ka kõverate nurkade rihtimiseks.
Liistu viimistlemiseks vajaminev pahtlikiht on väga õhuke

Toote kood

Toote nimetus

Pikkus (mm)

Laius (mm)

40622

AquaBead Flex PRO teip

25000

43×43

AquaBead nurgakaitse
90° välisnurkade kaitseks. Teadaolevalt tugevaim nurgakaitse kipsplaatkonstruktsioonidele.
Kinnitub veega.

Gyproc AquaBead® nurgakaitsete ja teipide paigaldamine

Toote kood

Toote nimetus

Pikkus (mm)

Laius (mm)

16502

AquaBead nurgakaitse

2700

43×43

AquaBead L-trim
Kipsplaatide lõpu- ja ülemineku liist. Kinnitub veega.

1. Lõika nurgakaitse mõõtu, kasutades
selleks tugevaid kääre. Suuremate
koguste puhul kasuta ketassaagi.

2. Niisuta tagaküljel olev liim, piserdades seda puhta veega. NB! Ära kasuta
käsna või lappi! Veendu, et liim on ühtlaselt märgunud. Oota 20-30 sekundit,
et liim saaks sulada.

Toote kood

Toote nimetus

Pikkus (mm)

Laius (mm)

40646

AquaBead L-Trim

3000

13×45

No-Coat kaar
Kaarjate konstruktsooninurkade tugevdamiseks ja kaitseks. Kinnitub pahtliga.
Toote kood

Toote nimetus

Pikkus (mm)

Laius (mm)

40828

No-Coat kaar 90° Curve

3000

48×48

AquaBead nurgarull
Profitööriist AquaBead nurgaliistu kiireks ja tõhusaks kinnisurumiseks.
3. Vajuta nurgakaitse oma kohale. Liistu asendit saab korrigeerida, kuni liim pole
kivinenud.
4. Suru nurgakaitse kõvasti vastu aluspinda. Töö kiiremaks ja lihtsamaks
teostamiseks võib kasutada AquaBead nurgarulli.
5. Liim on täielikult kivinenud ca 30 minutiga. Pärast seda on võimalik pinnad
viimistleda.

6. Pinnaviimistlus tehakse kahes kihis
soovitavalt ProMix™ valmispahtlitega
ning vastavalt Gyproc’i viimistlemisjuhistele.

Toote kood

Toote nimetus

40214

AquaBead nurgarull
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Gyproc - Kergkonstruktsioontehnika trendilooja
Gyproc toodab ja arendab kergkonstruktsioonlahendusi, luues pidevalt uusi ja usaldusväärseid,
ohutuid, kergesti kasutatavaid ning keskkonnasõbralike ehitusmaterjale ja konstruktsioone.
Gyproc on kindel märk kvaliteedist, sest:
- Gyproc lahendused on mitmekülgselt testitud ning katsetatud
- Gyproc tooted ja süsteemid on sertifitseeritud ja vastavad kõigile kehtivatele normidele ning standarditele
- Gyproc konstruktsioonid koosnevad ainult kvaliteetsetest komponentidest.

Saint-Gobain Ehitustooted AS
Peterburi tee 75
11415 Tallinn
Estonia
T: +372 605 7973
info@sgehitustooted.ee
www.gyproc.ee

Meie lahendustega ehitad targalt ja säästlikult, saavutades ruumide maksimaalse funktsionaalsuse
ning mugavuse. Koos oma klientidega loome suurepärase elu- ja töökeskkonna meile kõigile.
Eestis on Gyproc osa Saint-Gobain Ehitustooted AS-ist.
Saint-Gobain Construction Products on maailma juhtiv ehitusmaterjalide tootja.
Eestis on meie kaubamärkideks Ecophon, Gyproc, Isover ja Weber.

