
Papírové spojovací pásky, kovové rohové 
lišty a krycí lišty s papírovým povrchem 
obchodní značky SHEETROCK® poskytují:

•  Vynikající odolnost vůči praskání okrajů
•  Rychlou a snadnou instalaci, která znamená 

snížení nákladů na práci
•  Nevyžaduje se přibíjení, instalace 

a přizpůsobení rohů je snadnější a rychlejší
•  Krytí papírovou páskou zajišťuje vynikající 

adhezi pojicích tmelů, textur a barev pro 
odolný a hladký povrch

•  Vyráběno a testováno podle evropských 
norem

SHEETROCK®  Papírové spojovací pásky, kovové rohové  
lišty a krycí lišty s papírovým povrchem, příslušenství a aplikační nástroje 



Kovové rohové lišty a krycí lišty značky SHEETROCK®:
Kovové rohové lišty a krycí lišty značky SHEETROCK® zahrnují množství rohových profilů nezbytných ke kompletaci kvalitních sádrokartonových
instalací. Kovové rohové a krycí lišty značky SHEETROCK® s papírovým povrchem je snadné nainstalovat a poskytují dlouhodobou životnost. 
Používají se s pojicími tmely SHEETROCK® USG, které umožňují hladké zakončení rohů.

Kovové rohové a krycí lišty značky SHEETROCK® opatřené na čelní straně papírem jsou vyráběny tak, že silná papírová páska je laminována na 
ocelovou část z nerezu a vykazuje vynikající životnost výrobku. Ocel poskytuje pevné vyztužení rohu, zatímco krytí papírovou páskou zajišťuje 
vynikající adhezi pojicích tmelů, textur a barev pro odolný a hladký povrch. Na základě vynikajícího odolnosti proti prasklinám kovové rohové lišty 
a krycí lišty značky SHEETROCK® vytvářejí rohy, které zůstávají krásné navzdory tlaku při normálním pohybu budov a každodennímu opotřebení. 
Jedinečné krytí čelní strany papírovou páskou odolává odírání a tvorbě chloupků způsobenému řezáním a při broušením. Nevyžaduje se přibíjení, 
takže instalace a seřízení rohů je snadnější a není nutné zabíjet žádné hřebíky, když se seschne dřevěný rám.

Kovové rohové úhelníky opatřené s čelní papírovou vrstvou SHEETROCK®

Kovové rohové úhelníky s čelní papírovou vrstvou značky SHEETROCK® poskytují rychlý a snadný způsob, jak vyrábět krásné a pevné vnější 
rohy, které odolají opotřebení při normálním používání budovy. Jejich instalace je rychlá a snadná a šetří čas i peníze. Speciální papírová vrstva 
zajišťuje vynikající adhezi k pojicím tmelům, texturám a barvám.

Vyberte si z následujících možností:

 Vnější rohová lepící lišta. Použijte pro vnější rohy 90°. Vhodné pro jakoukoli tloušťku sádrokartonové stěny.

Vyrovnávací vnější rohová lepcí lišta. Použijte pro vnější rohy 135°. Vhodné pro jakoukoli tloušťku sádrokartonové stěny.

Vnější zaoblená rohová lepicí lišta. Navrženy pro tvorbu hladkých oblých vnějších rohů. Vhodné pro sádrokartonovou   
           desku 12,5 nebo 16mm.

Vnitřní zaoblená rohová lepicí lišta. Navrženy pro tvorbu hladkých oblých vnějších rohů. Vhodné pro sádrokartonovou   
            desku 12,5 nebo 16mm.

Rozměry (mm)
část č. A B C D
B1W 19 20 15 19

B1XW EL 16 20 20 16

Rozměry (mm)
část č. A B C D
B1 OS 16 19 12,6 16

Dodávány v délkách 3,00 m

Rozměry (mm)
část č. A B POLOMER
SLOC 16 16 19

Dodávány v délkách 3,00 m

Rozměry (mm)
část č. A B POLOMER
SLIC 19 19 19

Dodávány v délkách 3,00 m

Dodávány v délkách 3,00 m

Papírové spojovací pásky, kovové rohové lišty 
a krycí lišty s papírovým povrchem, příslušenství a aplikační nástroje 

Pružná kovová rohová lepicí lišta značky SHEETROCK®

Pružná kovová rohová lepicí lišta značky SHEETROCK® vám umožní vytvořit rohy pod jakýmkoli úhlem, dokonce i nepravidelného tvaru, např. 
u katedrál, samonosných podhledů nebo arkýřových oken a v mnoha dalších případech.

Lišta B1 Beaded Flex je určena zejména pro rovné, velké vnější rohy, má jedinečnou zvýšenou část (špičku), která poskytuje rychlejší a snazší 
úpravu pomocí pojicího tmelu.

Rozměry (mm)
část č. A B C D

B1 Beaded Flex 17,5 19 19 17,5

Vnější pružná rohová lepicí lišta    Patentovaný design určený pro vytváření velkých vnějších zkosených rohů. Vyrobena ze 
2 galvanizovaných ocelových 19 mm pásků, laminovaných na papírovou pásku 75mm a pružnou mezerou pod zvýšenou lištou. 
Vhodná pro jakoukoli tloušťku sádrokartonové desky.

V rozmezí   
45°– 180°



Měnitelný zásobník tmele
Zásobník obsahuje a rozděluje pojicí tmel pravidelně na kovové 
rohové lišty s papírovým povrchem. Možno použít jak pro 
úhel 90°, tak pro zaoblené lišty. Tímto je zajištěno perfektní 
rovnoměrné pokrytí rohové lišty pojicím tmelem.

Válečkové nástroje
Kvalitní válečkové nástroje zajistí přesné nastavení rohu krycí 
lištou rychle a snadno.

Váleček na vnější rohy se používá pro zatlačení kovové 
rohové lišty s papírovým čelem na místo a pro přesné nastavení 
krycí lišty.

Váleček na vnitřní rohy používá se na pásku uloženou do 
rohu a vytlačení nadměrného tmelu z pod pásky před konečným 
vyhlazením.

Příslušenství pro aplikační techniky pro kovové rohové lišty a krycí lišty s papírovým povrchem

Papírové spojovací pásky, kovové rohové lišty 

Kovové krycí lišty s papírovou čelní vrstvou značky SHEETROCK®

Kovové krycí lišty s papírovým povrchem značky SHEETROCK® vytváří rovné a dokonalé vnitřní rohy. Instalují se snadněji a rychleji než tradiční 
kovové rohové lišty a poskytují elegantnější dokončení rohu vzhledem k tenčí konstrukci. Lepí se na podklad pomocí pojicího tmelu, není potřeba je 
přibíjet, a tím se zamezí neestetickému vyčnívání hřebíků nebo hlaviček šroubů na nevhodných místech a možnému poškození desky při montáži. 
Speciální papírová vrstva zajišťuje vynikající adhezi k pojicím tmelům, texturám a barvám.

Vyberte si z následujících možností:

Vnitřní rohová krycí lepicí lišta. Navržena pro tvorbu rohu v pravém úhlu 90°. Vhodné pro jakoukoli tloušťku desky.

Rozměry (mm)
část č. A B C D

B2 16 10 10 16

Vyrovnávací vnitřní rohová krycí lepicí lišta. Navržena pro tvorbu rohu v pravém úhlu 135°. Vhodné pro jakoukoli tloušťku desky.

Rozměry (mm)
část č. A B C D
B2 OS 16 16 16 16

Krycí lepicí lišta ve tvaru „L“. Použijte kdy sádrokartonová deska dosedá na podhled nebo podobně, stejně pro neolištěné zárubně dveří a oken.

Rozměry (mm)
část č. A B C

B4 12,5 24 32

Dodávané v dĺžkach 3,0 m

Dodávané v dĺžkach 3,0 m

Dodávané v dĺžkach 3,0 m

a krycí lišty s papírovým povrchem, příslušenství a aplikační nástroje 



Kovovou rohovou lištu s papírovým čelem značky SHEETROCK® lze snadno aplikovat použitím mnoha různých nástrojů a metod.

Metoda s ručním nástrojem
1 Změřte délku rohu a uřízněte krycí lištu na tuto 
délku nůžkami na kov. Pro vertikální instalace stěny 
uřízněte krycí rohovou lištu o 12,7 mm kratší než 
výška stěny.

2 Použitím 100 mm nože na pásku aplikujte pojicí 
tmel značky SHEETROCK® víceúčelový nebo lehký 
předem smíchaný, abyste sádrokartonovou desku 
utěsnili lehce za okraj, kde bude krycí lišta. 
Doporučení: V tomto kroku je nejlepší aplikace 
tmelu, jestliže tmel smícháte s trochou vody. 
Přidejte vodu v malých množstvích a smíchejte 
s tmelem. Pro vnější rohy natáhněte tmel na každé 
straně; pro vnitřní rohy natáhněte 38 mm od rohu 
na každé straně.
.

3 Umístěte krycí lištu na stěnu a zatlačte ji do její 
polohy. Rohová lišta by měla být připevněna těsně 
ke stropu. Upevněte krycí lištu přejetím nožem 
rovnoměrným tlakem pod úhlem 45°.

4 Použijte nůž nebo mokrou houbu, abyste odtranili 
nadbytečný tmel, eliminovali vzduchové bubliny pod 
papírem. Nechejte vyschnout.

5 Použitím 150 mm nože na pásky pro vnější rohy 
(100mm pro vnitřní rohy) aplikujte další vrstvu 
pojicího tmelu. Udržujte tento nátěr co nejhladší. 
Rozprostřete do ztracena125 až 150 mm od oblé 
hrany krycí lišty na každé straně pro vnější rohy, 
25mm za předcházející nátěr pro vnitřní rohy. 
Nechejte uschnout. Obrušte strany lehce tam,  
kde je to zapotřebí.

6 Použijte 200 mm nebo širší dokončující nůž pro 
vnější rohy (100 mm nebo 150 mm nůž pro vnitřní 
rohy), abyste aplikovali vrchní nátěr stejného 
předem smíchaného tmelu. Rozprostřete tmel  
200 mm od oblé hrany krycí lišty pro vnější rohy, 
25 mm za předcházející nátěr pro vnitřní rohy. 
Nechejte uschnout, obrušte a natřete základním 
nátěrem.

Metoda zásobníku a válečku
1 Změřte délku rohu a uřízněte krycí lištu na 
tuto délku nůžkami na kov. Pro vertikální instala-
ce stěny uřízněte krycí rohovou lištu o 12,7mm 

kratší než výška stěny.
2 Protáhněte krycí lištu přes zásobník s tmelem, 
který obsahuje SHEETROCK® pojicí tmel předem 

připravený (víceúčelový nebo lehký).
3 Umístěte krycí lištu na stěnu a zatlačte ji 
válečkem do její polohy. Rohová lišta by měla  

být připevněna těsně ke stropu. 
Dokončete kroky 4,5 a 6 jako  
u metody s ručním nástrojem.

USG si vyhražuje právo změnit specifikace nebo design a dodávat výrobek, který se může lišit od těch zde popsaných a vyobrazených bez oznámení a bez
právní odpovědnosti. Veškeré váhy a míry jsou jmenovité. SHEETROCK je obchodní značka společnosti USG Interiors Inc nebo sesterských firem

USG Corporation         www.usg.com/europe

Vyrobeno a vytištěno  
v Evropě 
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