
Χρόνος ολοκλήρωσης αρμολόγησης χώρου 20 m² 
(ο χρόνος στεγνώματος δεν περιλαμβάνεται)

Ο πιο γρήγορος τρόπος για τέλειο αρμό 

Με χαρτοταινία

35% 30%

5%30%

Προετοιμασία Εφαρμογή Κάλυψη Φινίρισμα

 

Με FibaTape® Classic

Εξοικονόμηση 
χρόνου: 
30%!

35%

30%

5%
Άμεση 
εφαρμογή

Fiba ape  Classic - 90 x 48  Τ ® Διαθέσιμη σε ρολά μέτρα χιλιοστά

Fiba ape  Perfect Finish  90 x 48  Τ ® - Διαθέσιμη σε ρολά μέτρα χιλιοστά

Συγκριτική μελέτη που έγινε ανάμεσα σε 3 είδη 

ταινιών ( Τ , χαρτοταινία, αυτοκόλλητη Fiba ape Classic

ταινία) επιβεβαίωσε τα εξής: 

1 Καλύτερη μηχανική αντοχή στους αρμούς 

  που κολλήθηκαν με Τ ® ανθεκτική  Fiba ape  (25% πιο 

  σε σχέση με τη χαρτοταινία και 70% πιο ανθεκτική 

  σε σχέση με την αυτοκόλλητη ταινία). 

του αρμού που είχε ενισχυθεί 1 Μεγαλύτερη ικανότητα 

  με Τ ® να απορροφά τους κραδασμούς για Fiba ape  

  μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Fiba ape  Mold X - 90 x 48  Τ ® Διαθέσιμη σε ρολά μέτρα χιλιοστά

Fiba ape  Xtreme - 90 x 48  Τ ® Διαθέσιμη σε ρολά μέτρα χιλιοστά

Κανονικές καιρικές συνθήκες
Ακραίες Καιρικές 

Συνθήκες

Όλοι οι ΧώροιΥγροί ΧώροιΣτεγνοί Χώροι

Τοίχος Οροφή Τοίχος ΟροφήΕίδη Γυψοσανίδων Είδη Άκρων

Ανθεκτικές 
στην υγρασία

Απλές 
& ειδικές

Όλοι οι τύποι

Όλοι οι τύποι

Τετράγωνα άκρα

Λοξά άκρα

Όλοι οι αρμοί

Τεστ ΑντοχήςΤεστ Αντοχής

Αυτοκόλλητες ταινίες για εύκολες 
και ανθεκτικές εφαρμογές γυψοσανίδας 

Προϊόντα κατάλληλα όχι μόνο για επαγγελματίες, 
αλλά και για DIY χάρη στην ευκολία εφαρμογής τους 

1 Mείωση του χρόνου εργασίας 

1 Αύξηση της αντοχής του αρμού 

1 Ταχύτητα και Ευκολία στη χρήση, 

   κατάλληλες για γυψοσανίδες και επισκευές 

1 Πλήρης γκάμα για ειδικές γυψοσανίδες 

Βασικά πλεονεκτήματα: 

Αυτοκόλλητη ταινία, ο πιο γρήγορος 
τρόπος για τέλεια αρμολόγηση

Αυτοκόλλητη ταινία, έξτρα λεπτή 
για τέλειο φινίρισμα

Αυτοκόλλητη ταινία για αυξημένη 
προστασία ενάντια στη μούχλα

Αυτοκόλλητη ταινία, ειδικά σχεδιασμένη για να 
αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες και υγρασία

FIBATAPE®
CLASSIC

FIBATAPE®
MOLD-

X10

FIBATAPE®
PERFECT 
FINISH

FIBATAPE®
X-TREME

FIBATAPE®
CLASSIC

FIBATAPE®
MOLD-

X10

FIBATAPE®
PERFECT 
FINISH

FIBATAPE®
X-TREME

0

10

5

15

25

20

Χαρτοταινία FibaTape® Classic Άλλες αυτοκόλλητες ταινίες

Ανθεκτικότερη κατά 
25% σε σύγκριση 
με χαρτοταινία

Ανθεκτικότερη κατά
70% σε σύγκριση με άλλες 

αυτοκόλλητες ταινίες

CSTB results
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Κατάλληλη για απότομες αλλαγές θερμοκρασίας 
κατά την τοποθέτηση των γυψοσανίδων

1�Απόλυτο κράτημα σε συνθήκες έως και 60% υγρασίας

1�Ταινία κατάλληλη για ακραίες θερμοκρασίες από 5°-35°C

1�Με ενισχυμένη σύνθεση από σκληρό fiberglass

1�Αυτοκόλλητη εφαρμογή - δεν απαιτεί στρώση επικάλυψης

1�Δεν αφήνει φουσκάλες και φυσαλίδες

1�Ο σχεδιασμός του πλέγματος επιτρέπει τη 

   δημιουργία ομαλής επιφάνειας

tremeXtremeXClassicClassic

Mold-X10Mold-X10

Υψηλές επιδόσεις με FibaTape®

1�Yψηλότερη αντοχή - 70% πιο ανθεκτική από άλλες ταινίες από 

   fiberglass και 25% ανθεκτικότεη  συγκριτικά με χαρτοταινία

1�Ταχύτερη αρμολόγηση - 30% εξοικονόμηση χρόνου σε σύγκριση 

   με μια απλή χαρτοταινία

1�Τέλειο αποτέλεσμα - Περιορίζει σημαντικά τις φυσαλίδες

1�Εύκολη εφαρμογή - Ταινία σχεδιασμένη για καλή συγκράτηση 

                          σε οροφές, τοίχους και κάθε άλλη εφαρμογή, 

                          χάρη στην υψηλής ποιότητας αυτοκόλλητη 

                          πλευρά της 

                          1�Προϊόν πολλαπλών χρήσεων - Κατάλληλο για 

                          άκρα ΑΚ και HPAK (VARIO), όσο και για 

                          ορθογώνια ή κομμένα άκρα

KΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ

CE cer�fied
ETA 09/0075

Ενισχυμένη προστασία ενάντια στη μούχλα

1�Αυτοκόλλητη ταινία, ιδανική για γυψοσανίδες ανθεκτικές 

   στη μούχλα

1�Διαθέτει αντιμικροβιακές ιδιότητες και συμβάλλει 

   στην προστασία ενάντια στη μούχλα

1�Υψηλή προστασία σε υγρό περιβάλλον σε σύγκριση με 

   τη χαρτοταινία

1�Αυξημένη αντοχή των αρμών και ανθεκτικές επιφάνειες

                          1�Ιδανικό φινίρισμα, περιορίζει τις 

                             φυσαλίδες  

1�Αύξηση της αντοχής: Η αύξηση του αριθμού των νημάτων 

   δημιουργούν 50% πιο πυκνό πλέγμα με αποτέλεσμα ασύγκριτη 

   αντοχή

1�Δημιουργεί επιφάνειες εξαιρετικής αντοχής , χωρίς ορατούς αρμούς

1�Δεν αφήνει φουσκάλες και φυσαλίδες κατά την εφαρμογή, 

   χάρη στον ειδικό σχεδιασμό του πλέγματος

1�Η δοκιμή «Αντοχή στην πρώτη ρωγμή» αποδεικνύει ότι η 

   Perfect Finish είναι ισχυρότερη σε σχέση με μια κανονική 

   ταινία από fiberglass

1�Ιδανική για ενώσεις με κομμένα άκρα και επισκευές 

   Οι λεπτότερες ίνες απαιτούν λιγότερο υλικό 

   αρμού για να καλυφτούν   

Perfect FinishPerfect Finish

Ειδικά σχεδιασμένη για να αντέχει 
σε ακραίες θερμοκρασίες και υγρασία

Ο πιο γρήγορος τρόπος για έναν 
τέλειο αρμό γυψοσανίδας

Αυτοκόλλητη ταινία γυψοσανίδας, 
ανθεκτική στη μούχλα

Έξτρα λεπτή αυτοκόλλητη ταινία γυψοσανίδας 
για τέλειο φινίρισμα

Ειδικά σχεδιασμένη για να αντέχει 
σε ακραίες θερμοκρασίες και υγρασία

Ο πιο γρήγορος τρόπος για έναν 
τέλειο αρμό γυψοσανίδας

Αυτοκόλλητη ταινία γυψοσανίδας, 
ανθεκτική στη μούχλα

Έξτρα λεπτή αυτοκόλλητη ταινία γυψοσανίδας 
για τέλειο φινίρισμα
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