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DELKO HÉZAGOLÓ SZERSZÁM DT – AH1 

 

TERMÉKADATLAP 
DELKO HÉZAGOLÓ SZERSZÁM DT – AH1 

 
  
A Delko hézagoló szerszám DT-AH1 forradalmi 
újítás a gipszkarton hézagolási technikában.  
Kifejezetten gipszkarton lapok hézagolásához 
fejlesztették ki.  

A gép használata folyamatos gyors és hatékony 
munkavégzést biztosít, megkönnyítve a 
felhasználó munkáját. 

 
Felhasználási terület: 
 Gipszkarton építőlemezek sík csatlakozásainak hézagolása 
 Gipszkarton szerkezetek sarokcsatlakozásainak a kialakítása 
 Rendelkezik felhordó kerékkel a külső és a belső sarokképzéshez egyaránt. 

 
DELKO HÉZAGOLÓ SZERSZÁM DT AH1 használatához javasolt termékek: 

Gépi hézagoláshoz javasolt termékek  
 

Papír hézagerősítő szalag (tekercs)  5 cm széles és 150 m hosszú 
Készre kevert hézagoló anyag  ProMix Mega 5; 15; 25 kg/vödör vagy 

Gipsz alapú hézagoló anyagok  Super 5, 25 kg/zsák vagy  
Vario 5, 25 kg/zsák 

 
Használati utasítás: 
 
1. Helyezzük be a gép belsejébe a papír hézagerősítő tekercset és fűzzük be a 

szerkezet felső vonalát követve. 
2. Töltsük fel hézagoló anyaggal / készglettel a géptárat.  

Kb. 2,5 kg készglett betöltését teszi lehetővé 
3. Válaszuk ki a megfelelő élképzéshez szükséges felhordó kerék fejet (belső 

élekhez vagy normál hézagoláshoz). 
4. Zárjuk le a szerkezet fedelét. 
5. Állítsuk be a felvitel módját: a vékonyabb beállítás a normál hézagoláshoz. 

Vastagabb beállítás a belső élek hézagolásához használható - nagyobb 
anyagfelvétellel a jobb beágyazás érdekében. 

6. A géphasználat végeztével mindig tisztítsuk ki a szerkezetet vízzel, hogy az 
anyag ne száradjon bele. 

 


