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ZALETY TAŚMY ORIGINAL
Niezwykle trwała i odporna na pękanie.

Łatwa i szybka w montażu.

Posiada unikalną strukturę tworzącą sztywne i gładkie 

powierzchnie. 

Zapewnia proste linie narożników wewnętrznych i rogów 

zewnętrznych.

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 spina-

cze czy taśmy montujące.

Wygodna w użyciu, transporcie i przechowywaniu dzięki 

nawinięciu na rolkę.

SPOSÓB UŻYCIA
1. Utnij taśmę na odpowiednią długość i przytnij koń-

cówki 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

ZASTOSOWANIE TAŚMY ORIGINAL
Taśma ORIGINAL jest doskonała do łączeń płyt gipsowo-kartonoych w narożnikach wewnętrznych i rogach ze-
wnętrznych. 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.

taśma ORIGINAL

taśmę w miejscu przeznaczenia, dociskając do rogu ze-

wnętrznego 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 gip-

sowej o grubości do 0,6 mm wyrównując z płasz-

czyzną ściany, pozostaw do wyschnięcia.

7. W przypadku narożników wewnętrznych – nie wypeł-

niaj 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 grada-

cji, co najmniej 180.

10. Wewnętrzną linię zagięcia taśmy przeszlifuj krawę-

dzią zgiętego papieru ściernego.

DODATKOWE WSKAZÓWKI
1. Używaj gipsów sproszkowanych bez dodatków (np.:

włókna szklanego). 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 nad-

miernej ilości masy.

3. Unikaj pęcherzy powietrza.

4. W narożnikach wewnętrznych – roze-

gnij 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.

A – Podstawowe zastosowanie: do narożników wewnętrznych
B – Dodatkowe zastosowanie: do rogów zewnętrznych

BA

TAŚMA ORIGINAL
Taśma z pomarańczowymi napisami

Symbol taśmy SOH

Długość taśmy 10 mb 20 mb 30 mb

Opakowanie 27 rolek 15 rolek 12 rolek

Szerokość taśmy 61 mm

Grubość taśmy 0,64 mm
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