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Tuff-Tape е идеална за плоски шевове и вътрешни ъгли и там, където хартиената лента за гипсокартон се 
е компроментирала. За начинаещи, Tuff-лентата е по-лесна за нанасяне от хартиените ленти. 

Tuff-лентата се реже лесно с ножица или нож, нанася се с универсална смес за фуги и не ръждясва. 
Изключително здрава, няма да се разроши при шлайфане и е по-здрава от хартия и мрежеста лента.

Подходяща за  райони с  висока влажност. Два пъти по-здрава от хартиената лента 
Без мехури, разкъсвания и често срещани проблеми с напукване

ПРЕПОРЪКИ 
Прокарайте ножа си по повърхността на гипсокартона и отстранете всички високи 
ръбчета. Ако ножът удари глава на винта, поставете винта малко по-дълбоко.
Измерете височината на стената и извадете 1/2”. 
Измерете и изрежете Tuff-лентата с ножица или нож.
Сгънете Tuff-лентата наполовина в централната гънка с  печата навън. Отрежате 
краищата на Tuff-Tape под ъгъл от 45º.
За вътрешни ъгли сгънете по-малко от желания ъгъл - страната с печат към стената.
С нож за залепване  нанесете гладък, слой универсална смес върху ъгъла.
Натиснете Tuff-лентата в мократа смес. Регулирайте, ако е необходимо, за да 
създадете права линия.
Натиснете плътно с шпаклата, като използвате малко допълнителен натиск върху 
външните ръбове на Tuff-лентата. Незабавно нанесете лек слой смес върху 
повърхността на Tuff-лентата. Разнесете плътно и гладко. Оставете да изсъхне 
напълно за няколко часа или за една нощ.
Използвайте шпакла, за да откриете и премахнете всички по-високи ръбчета или 
изсъхнали бучки от шпакловъчната смес.
Нанесете последния си слой смес, като разнесете  след предишния слой. За 
вътрешните ъгли, много лек слой смес е всичко, което е необходимо. Леката смес, 
използвана в тази стъпка, прави шлайфането много по-лесно. Оставете да изсъхне 
напълно за няколко часа или за една нощ.
Шлайфайте леко с шкурка 120. Tuff-лентата няма да се разроши като хартиени или 
мрежести ленти.
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