HABITO® NO-COAT®

Wysoka
odporność
na uderzenia

Łatwy i szybki
montaż

Uniwersalna taśma do narożników HABITO® NO-COAT®
HABITO® NO-COAT® – jedno z najtrwalszych rozwiązań do wykończenia naroży w sposób
szybki i łatwy. Nadaje się znakomicie dla nietypowych naroży, długich i krótkich odcinków,
docinana na dowolny wymiar.
Brak odpadów podczas montażu. Elastyczne przygięcie pasuje do każdego rodzaju
narożnika, zarówno zewnętrznego jak i wewnętrznego, o dowolnym kącie. Szeroki
kołnierz maskuje niedoróbki stelażu bądź zbyt duże odstępy.

Wygodny
transport

HABITO®
NO-COAT®

Trzy kluczowe elementy razem zapewniają wyjątkową wytrzymałość
i trwałość.
• Stożkowy mocny rdzeń kopolimerowy jest odporny na silne uderzenia
a wbudowane giętkie przygięcie zapewnia doskonałą prezycję prostych
narożników za każdym razem dopasowując się do każdej powierzchni.
• Wysokiej jakości papierowa taśma zewnętrzna. Nigdy więcej pęknięć
czy odprysków, odporna na ścieranie, nadaje się do wszelkiego rodzaju
wykończeń.
• Wewnętrzna taśma spoinująca zapewnia stałe połączenie w narożu płyty
gipsowo kartonowej przy użyciu masy szpachlowej RIGIPS.

Instrukcja montażu

Powiązane produkty

Płyta HABITO®

Wkręt HABITO®

Masa szpachlowa
HABITO®

Gwarancję jakości Systemu RIGIPS (tj. połączeń, jakości wykończenia) zapewnia użycie rekomendowanych i kompletnych rozwiązań systemu RIGIPS (płyta RIGIPS, profile RIGIPS, akcesoria RIGIPS, masy
RIGIPS). W przypadku zamiany komponentów na niesystemowe RIGIPS nie gwarantujemy cech użytkowych i wizualnych rozwiązań.
Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na
naszej wiedzy i doświadczeniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając i rozwijając
oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego
informowania. Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Działu Technicznego RIGIPS.
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