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LIMING
OG FUGING
SIDE 5-10

101 AKRYL ECO | 5
101 AKRYL FUG | 6
101 AKRYL PLUS | 7
101 BRANNAKRYL | 8
101 GJENGELÅS | 9
101 SPRAYLIM | 10

MILJØVENNLIG SVANEMERKET
MALERFUG

101 AKRYL ECO
• Tilfredsstiller BREEAMNOR emisjonskrav
• Meget god heft til de
fleste materialer
• Raskt overmalbar
• 10 % elastisk
• UV-bestandig og
fargesikker
• For innendørs bruk

Hvor brukes den?
101 AKRYL ECO er laget
for innendørs bruk og har
meget god heft til de fleste
materialer som f.eks.
tre, puss, gips, metall,
tegl, malte flater etc.
Den er meget godt egnet
til interiør- og lydfuger,
fuging av gipsplater,
listverk, revner og sprekker, tetting rundt vinduer
og dører, samt tetting av
sprekker, hull og skjøter.

Hvit 310 ml patron

101 AKRYL ECO er en Svanemerket akrylbasert malerfug som tilfredsstiller BREEAM-NOR emisjonskrav. Den
har meget god heft til de fleste materialer som f.eks.
tre, puss, gips, metall, tegl, malte flater etc., og kan
raskt overmales med de fleste malinger.

3097 0026
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HELÅRS MALERFUG

101 AKRYL FUG
• Raskt overmalbar
• 10 % elastisk
• UV-bestandig
• God heft til de
fleste materialer
• Gir glatt og fin overflate

Hvor brukes den?
101 AKRYL FUG har god
heft til de fleste bygningsmaterialer, som tre,
murpuss, gips, metall, tegl,
malte flater, etc. Den er
ypperlig til bl.a. interiørog lydfuger, fuging av
gipsplater, listverk, revner
og sprekker, og tetting
rundt vinduer og dører.

Hvit 310 ml patron

101 AKRYL FUG hefter godt til de fleste bygningsmaterialer og er ypperlig for innendørs bruk til interiør-/lydfuger, fuging av gipsplater, listverk, revner og sprekker,
og tetting rundt vinduer/dører.
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HØYKVALITETS MALERFUG

101 AKRYL PLUS
• Tåler ned til
-18 °C i patron
• 12,5 % elastisk
• Raskt overmalbar
• UV-bestandig
• Meget god heft til de
fleste materialer
• Gir en glatt og
fin overflate
• Både til innen- og
utendørs bruk

Hvor brukes den?
101 AKRYL PLUS har
meget god heft til de
fleste materialer, som
tre, mur og betong, gips
m.m., og er ideell for
fuging rundt dører og
vinduer, fylling og tetting
av sprekker ved montering
av gipsplater, panel og
listverk, samt lufttetting
rundt ventilasjons- og
rørgjennomføringer. Den
kan til og med brukes
til liming av isopor, eller
som et vannbasert monteringslim på de fleste
bygningsmaterialer.

Hvit 310 ml patron

101 AKRYL PLUS er en 12,5 % elastisk malerfug til
innen- og utendørs bruk, med meget god heft til de
fleste materialer. Den er ideell for fuging, fylling og tetting, kan brukes til liming av isopor og som vannbasert
monteringslim på de fleste bygningsmaterialer.
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FUGEMASSE FOR
BRANNTETTING

101 BRANNAKRYL
• SP FIRE RESEARCHgodkjent for fuging og
tetting av rør-, kabel- og
kanalgjennomføringer
• Opptil 4 timers
brannmotstand (EI 240)
• Høy lydisoleringsevne
(62 dB)
• Tilfredsstiller
emisjonskravene
til BREEAM-NOR
• Enkel å påføre og gir
en fin overflate

Hvor brukes den?
101 BRANNAKRYL kan
brukes som fugemasse i
overganger tak/vegg/gulv
for å oppnå brannklassifisering helt opp til EI
240. Den egner seg godt
sammen med materialer
som gipsplater, isolasjonsplater, mur/betong, tre,
glass, teglstein, stål, PVS,
m.m. Den er også ideell for
å tette hulrommet rundt
kabelgjennomføringer.

310 ml patron

SP FIRE RESEARCH-godkjent fugemasse som tilfredsstiller emisjonskrav fra BREEAM NOR og lydtettingskrav. Til fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer. Herder raskt, er overmalbar, permanent
fleksibel opptil 12,5 % og varmeekspanderende ved
+180 °C. EI 30 –> EI 240.
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UNIVERSALT DEMONTERBART
LÅSELIM

101 GJENGELÅS
• Anaerobt med
lang åpentid
• Låser og forsegler
bolter, muttere og skruer
• Hindrer rust- og
korrosjonsdannelse
• Temperaturbestandig
fra -55 °C til +150 °C
etter full herding
• Belastningsbar etter
60 min, fullherdet
etter 3 timer
• Enkelt å løsne med
håndverktøy

Hvor brukes den?
101 GJENGELÅS MEDIUM
er et universalt middel
for alle typer metaller til skruesikring,
gjengesikring, flatetetning/
pakning, lagerinnfesting,
tetting av rørkoblinger etc.

10 ml flaske

101 GJENGELÅS MEDIUM er en universal gjengelås
som sikrer og låser fast bolter, muttere og skruer for
å hindre at de løsner når de utsettes for vibrasjoner ol.
Den er et anaerobt lim med lang åpentid som herder
i fravær av oksygen og reduserer dannelse av rust og
korrosjon i gjenger.
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UNIVERSALT KONTAKTLIM
FOR STORE FLATER

101 SPRAYLIM
• Svært god heft til de
fleste materialer
• Limer sterkt, herder
raskt og svært
enkel i bruk
• Tåler høye temperaturer,
opptil 100 °C
• Ideell for liming av
tekstiler, plakater,
skumgummi, isopor etc.

Hvor brukes det?
Den limer de fleste materialer som papir, papp, tekstiler, filt, vinyl, plastfolie,
skumgummi, isopor, kork,
polyuretan, m.m. til overflater av metall, tre, keramikk, betong, glass, etc.
Perfekt for både de profesjonelle og hobbybrukere.

500 ml aerosol

101 SPRAYLIM er et hurtigheftende universallim med
umiddelbar høy limstyrke. Ideell for store flater og
limer de fleste materialer, som tekstil, papir, plastfolie,
polyuretan, metall, keramikk, betong, vinyl, filt, papp,
skumgummi, kork, isopor m.m. Den kan brukes til både
permanent og ikke-permanent liming.
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RENGJØRING
OG AVFETTING
SIDE 12-15

101 WIPES | 12
101 WIPES HD | 13
101 ANTIBAKTERIELL WIPES | 14
101 PRE-PAINT WIPES | 15

EFFEKTIV RENGJØRING
UTEN SÅPE ELLER VANN

101 WIPES
• Ideell å ha i hjemmet,
bilen, båten, garasjen,
verkstedet, m.m.
• Rengjøring av glatte
og harde flater
• Fjerner søl og
flekker, samt uherdet
fugemasse, lim
og byggskum
• Kan erstatte sterke
kjemikalier

Hvor brukes den?
101 WIPES er svært effektive for å fjerne olje, fett,
og limrester, samt maling,
lakk, blekk, trykksverte,
sprittusj, grafitti m.m. fra
de fleste glatte og harde
flater som metall, tre,
stein, glass, etc. De kan
også brukes til å vaske søl
fra uherdet fugemasse,
lim og byggskum. 101
WIPES er også veldig
godt egnet til å rengjøre fugeverktøy mellom
hver glatting av fuger.
50 stk boks
BIG 80 stk boks

101 WIPES rengjør effektivt de fleste glatte og harde
flater som metall, tre, stein, glass, etc., og er skånsom
mot huden da de inneholder Aloe vera, hveteekstrakt
og vitamin E+A.
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EKSTRA KRAFTIGE
RENGJØRINGSKLUTER

101 WIPES HD
• Ideell å ha i hjemmet,
bilen, båten, garasjen,
verkstedet, m.m.
• Sterkt lofritt materiale
for rengjøring av
verktøy og glatte flater
• Enkel å bruke og
rask effekt
• Kan erstatte såpe og
vann, samt sterke
kjemikalier
• Fjerner søl og flekker,
samt uherdet fugemasse
og byggskum
• Klut som brukes holder
seg fuktig i flere timer

Hvor brukes den?
101 WIPES HD er ideell for
industriell og profesjonell
bruk, som verksteder, VVS,
trykkeri, håndverkere etc.
Den fjerner søl og flekker,
uherdet fugemasse, lim
og byggskum fra både
verktøy og maskiner,
samt flater av metall,
tre, stein, glass, etc.
80 stk boks

101 WIPES HD er lofrie kluter i kraftig materiale som
forblir fuktige i flere timer og absorberer smuss godt.
De inneholder Aloe vera, hveteekstrakt og vitaminene
E+A for å beskyttte hud ved bruk, er VOC-frie, og kan
erstatte bruk av vann og såpe.
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DESINFISERENDE
VÅTSERVIETTER

101 ANTIBAKTERIELL
WIPES
• Effektiv fjerning av virus,
bakterier og sopp
• Virker rensende,
desinfiserende og
forfriskende
• Mild mot huden

Hvor brukes den?
101 ANTIBAKTERIELL
WIPES er godt egnet for
bruk til desinfisering av
hender, samt flater som
berøres hyppig, som f.eks.
dørhåndtak, spisebord,
arbeidsbenk, resepsjoner,
etc. De er også praktisk å
ha med seg på tur hvor det
er vanskelig å få gjennomført vanlig rengjøring, som
f.eks rengjøring av redskaper ved jakt og fiske.

50 stk boks

101 ANTIBAKTERIELL WIPES er solide desinfeksjonskluter med dokumentert virkning mot virus, bakterier og
sopp på alle flater, inkl. hud/hender. 101 ANTIBAKTERIELL WIPES kan bidra til å begrense kontaktsmitte av
bakterier og virus fra overflater, og er testet i henhold
til EN 14476:2013+A2:2019.
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RENGJØRING, AVFETTING
OG MATTING AV OVERFLATER

101 PRE-PAINT
WIPES
• Sikrer bedre heft av
maling, lakk og lim på
de fleste overflater
• Matter overflaten,
uten behov for sliping
• Enkel i bruk, uten
vask eller skylling

Hvor brukes den?
101 PRE-PAINT WIPES
er svært effektiv for
fjerning av støv, fett,
sot, matrester, sverte,
tapetlimrester og voks
fra malt eller umalt tre,
metall eller vinyltapet. Den
er spesielt utviklet for å
forbehandle flater med høy
glans eller andre vanskelige materialer før maling,
lakkering eller liming uten
behov for å slipe. Den er
også ideell å bruke på
vegger før tapetsering.
40 stk boks

Rengjør, avfetter og matter ned overflaten og sikrer
dermed bedre heft for maling, lakk og lim. 101 PREPAINT WIPES er svært effektiv for fjerning av støv, fett,
sot, matrester, sverte, tapetlimrester og voks fra malt
eller umalt tre, metall eller vinyltapet.
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SMØRING OG
OVERFLATEBESKYTTELSE
SIDE 17

101 UNIVERSALFETT EP | 17

RØDT SMØREFETT MED
MANGE BRUKSOMRÅDER

101 UNIVERSALFETT EP
• Sikrer god smøring, selv
under krevende forhold
• Tåler store belastninger
(Extreme Pressure)
• Meget god
vannmotstand utvaskingsgrad
på kun 2,5 %
• Meget for klebeevne,
selv ved store
hastigheter

Hvor brukes det?
101 UNIVERSALFETT EP
er egnet for smøring av et
bredt spekter av hjul- og
rullelagre, svingskiver
på lastebil, rotortilt og
sentralsmøreanlegg på
landbruk- og anleggsmaskiner, samt andre
bevegelige deler som
trenger smøring.

400 g patron

101 UNIVERSALFETT EP er et høykvalitets smørefett
med meget god heftevne - NLGI 2, tilpasset bruk i våte,
korrosive miljøer. Det inneholder Extreme Pressure-additiver og er godt egnet for smøring av et bredt spekter
av belastede lagre samt andre bevegelige deler som
trenger smøring.
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REPARASJON
SIDE 19-21

101 REPAIR STICK | 19
101 REPAIR TAPE+ | 20
101 REPAIR TAPE+ HD | 21

HURTIGHERDENDE
STERKT UNIVERSALKITT

101 REPAIR STICK
• Enkel å bruke
• Reparerer, limer,
tetter og bygger
• Kan brukes på de
fleste flater
• Kan også brukes
under vann
• Fester seg ikke til glatte
hansker under arbeid
• Kan slipes, borres,
sages, gjenges, pusses
og males etter herding
• God kjemikaliemotstand

Hvor brukes det?
101 REPAIR STICK reparerer, tetter og limer alle
typer metall, de fleste
former for plast, treverk,
glass, keramikk, betong,
stein - praktisk talt alle
harde overflater (kan
ikke brukes på myke
eller fleksible overflater
som gummi osv.). Kan
også brukes under vann
(limer bl.a. bly under
vann). 101 REPAIR STICK
blir bl.a. brukt til tetting av sikringsskap.

Blister

101 REPAIR STICK er et universalkitt som er enkelt å
arbeide med ved reparasjoner, bygging, liming og tetting. Den gjennomherder på 15 minutter.
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UNIVERSAL LIMFRI
REPARASJONSTAPE

101 REPAIR TAPE+
• For rask, sterk og varig
tetting/reparasjon
• Selvvulkende, kan
brukes på begge sider
• Kan brukes under vann
• Glatt og smussavvisende
• Tåler inntil 12 bar trykk,
-60 °C til +260 °C og
isolerer 8000 volt
• Halogenfri, vanntett
og lufttett
• Enkel å fjerne etter
bruk, etterlater
ingen limrester

Hvor brukes den?
101 REPAIR TAPE+ er
velegnet for både privat
bruk og alle typer bransjer; hus og hjem, båt, bil,
lastebil, caravan, landbruk,
industri, vvs, vedlikehold,
osv. Eksempler på bruk
er; nødreparasjon av
slanger, rør og koblinger,
forsegling av koblinger
og rørdeler, beskyttelse
av ender på rep og tau,
korrosjonsbeskyttelse,
elektrisk isolering osv.

Transparent
25 mm x 3 m blister
Sort 25 mm x 3 m blister

En sterk, limfri og selvvulkaniserende universaltape som
gir en rask og varig, vanntett og lufttett reparasjon. Den
kan brukes under vann, tåler inntil 12 bar trykk, temperaturer fra -60 °C til +260 °C og isolerer opptil 8000 volt.
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EKSTRA BRED UNIVERSAL
REPARASJONSTAPE

101 REPAIR
TAPE+ HD
• For rask, sterk og varig
tetting/reparasjon
• Selvvulkende, kan
brukes på begge sider
• Kan brukes under vann
• Glatt og smussavvisende
• Tåler inntil 12 bar trykk,
-60 °C til +260 °C og
isolerer 8000 volt
• Halogenfri, vanntett
og lufttett
• Enkel å fjerne etter
bruk, etterlater
ingen limrester

Hvor brukes den?

Sort 50 mm x 10 m pose

101 REPAIR TAPE+ HD er
velegnet for både privat
bruk og alle typer bransjer; hus og hjem, båt, bil,
lastebil, caravan, landbruk,
industri, vvs, vedlikehold,
osv. Eksempler på bruk
er; nødreparasjon av
slanger, rør og koblinger,
forsegling av koblinger og
rørdeler, beskyttelse av
ender på rep og tau osv.
101 REPAIR TAPE+ HD er en bred, sterk, limfri, selvvulkaniserende universaltape som gir rask og varig, vanntett og lufttett reparasjon. Den kan brukes under vann,
tåler 12 bar trykk, temperaturer fra -60 °C til +260 °C
og isolerer opptil 8000 volt.
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ISOLASJON OG
LUFTTETTING
SIDE 23

101 BYGGSKUM | 23

ISOLERENDE FUGESKUM
FOR ALLE ÅRSTIDER

101 BYGGSKUM
• Støydempende og
kuldeisolerende
• Sterk heft til de
fleste materialer
• Kan brukes ned til -10 °C
• Klar til bruk, med
medfølgende rør

Hvor brukes det?
Støydempende og kuldeisolerende tetting rundt
dører og vinduer.

500 ml aerosol

En-komponent polyurethan fugeskum. 101 BYGGSKUM
er utviklet for bruk hele året, også ved minusgrader og
lav luftfuktighet. Herder ved hjelp av fuktigheten i luften
og danner et stivt og porøst materiale. Har svært god
heft til de aller fleste materialer unntatt PTFE (Teflon).
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VERKTØY OG
TILBEHØR
SIDE 25-31

101 TØYFILLER | 25
101 FUGEFJERNER | 26
101 FUGEGLATTER | 27
101 PATRON KIT | 28
101 GUN | 28
101 WIPESSTATIV | 29
101 SKUMPISTOL | 29
101 METERSTOKK | 30
101 MINERALULL | 30
101 DEKKFILT | 31

TØYFILLER AV HØY KVALITET

101 TØYFILLER
• God absorberingsevne
• Gjenbruksmateriale
fra tekstilbransjen
• For alle slags
arbeider innen bil- og
mekaniske verksteder,
trykkerier, industrien,
malingsbransjen, osv.

Hvor brukes de?
101 TØYFILLER 1 KG
BOMULL HVIT og 101
TØYFILLER 10 KG BOMULL
KULØRTE er laget av
T-skjorter etc. i 100%
bomull. Loer ikke og er
velegnet for generell
rengjøring, verksteder,
maskiner, malere og for
rengjøring med løsemidler og kjemikalier.

Hvit 1 kg pose
Kulørte 10 kg pose

101 TØYFILLER BOMULL har god absorberingsevne og
er laget av rester fra tekstilbransjen. Den gode kvaliteten gjør fillene velegnet for generell rengjøring, også
med løsemidler og kjemikalier, samt til alle slags arbeider i bilverksteder, mekaniske verksteder, trykkerier,
industrien, malingsbransjen, osv.
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EFFEKTIV FJERNING
AV FUGER

101 FUGEFJERNER
• Rask og sikker fjerning
av gamle mykfuger
• Sikker i bruk, forårsaker
ikke riper i overflater
(eks. fliser)
• Enkel i bruk gjennom
et ergonomisk grep
med gummiert flate

Hvor brukes den?
101 FUGEFJERNER er
ideell til å fjerne gamle
fuger uten å skade
underlaget, f.eks. rundt
kjøkkenbenken, vasken,
badekaret o.l., på fliser,
benkeplater, panel etc.

101 FUGEFJERNER er laget av solid hardplast, med en
gummiert flate som gir et optimalt ergonomisk grep.
Endene med to forskjellige skraper fjerner enkelt, raskt
og effektivt enhver form for myk fugemasse.
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GIR ET OPTIMALT
FUGERESULTAT

101 FUGEGLATTER
• Effektiv glatting
av fuger med proft
resultat hver gang
• 2 forskjellige profiler
– en i hver ende
• Enkel i bruk gjennom
et ergonomisk grep
med gummiert flate

Hvor brukes den?
101 FUGEGLATTER gjør
det enklere å få glatte og
pene fuger alle steder hvor
en bruker fugemasse.

101 FUGEGLATTER er laget av solid hardplast med en
gummiert flate som gir et optimalt ergonomisk grep. Et
perfekt redskap for enkelt å lage jevne og pene fuger
hver gang på alle steder hvor en bruker fugemasse.
Forskjellige størrelser på de to endene gjør at man kan
glatte ut smale så vel som brede fuger.
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ENKLERE FUGING
OG LIMING

101 PATRON KIT
• Vinkeldyse, patronpropp
og forlenger
• Forenkler fuging på
trange og vanskelige
områder
• Propp tetter patronen
og forhindrer
uttørking av masse

FUNKSJONELL FUGEPISTOL
I SOLID METALL

101 GUN
• Passer til alle standard
fuge- og limpatroner
• Kraftoverføring 7:1
for lett pumping
og jevn mengde
• Utløserknapp med
anti drip funksjon
for høy presisjon
• Integrert
punkteringsfunksjon
for herdet masse
i patronspiss
• Korrosjonsbestandig
stempel og
glidekomponenter
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HOLDER STORE WIPESBOKSER PÅ PLASS

101 WIPESSTATIV
• Enkel å montere
• Holder wipesbokser godt
fast og i optimal posisjon
• Gjør wipes lett
tilgjengelig
• Passer til 101 WIPES
BIG og 101 WIPES HD

ENKEL PÅFØRING
AV BYGGSKUM

101 SKUMPISTOL
• Praktisk skumpistol
for både små og
store jobber
• Enkel i bruk og
presis dosering
• Ingen rengjøring
nødvendig
• Røret kan brukes
flere ganger
• Med fire utskiftbare rør
• Laget av resirkulerbar
plast
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3 I 1 METERSTOKK

101 METERSTOKK
• Slitesterk og fleksibel
• 2 meter lengde
• Reversibel skala for
avlesning begge veier
• Egen dybdemåler
• Egen vinkelmåler

UNIVERSAL BAKDYTT

101 MINERALULL
• Oppfyller krav til
branntetting
• Tåler temperaturer
på opptil +1400 °C
• Lav vekt
• Lett å forme og tilpasse
• Reagerer ikke i kontakt
med andre materialer
• Inneholder ingen
farlige kjemikalier

blister
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OVERFLATEBESKYTTELSE,
200 G/M²

101 DEKKFILT
• Beskytter underlag
ved maling, montering
og flytting
• Plastfoliert
underside sikrer
stabilitet og hindrer
væskegjennomtrengning
• Rask og god
absorberingsevne
• Praktisk bredde på
rullen (1 meter)
• Lett å tilpasse til
ønsket størrelse
• Enkel i bruk, rask å rulle
ut og sammen igjen

10 m

• Gjenbrukbar
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Trenger du råd, hjelp,
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