101 DEKKFILT
Overflatebeskyttelse, 200 g/m²
• 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

• Gjenbrukbar

101 serien – fra leverandøren av

i Norge.

www.101.as

PRODUKTINFORMASJON – 101 Dekkfilt

EGENSKAPER
101 DEKKFILT dekker og beskytter ulike typer overflater mot bl.a. støv, smuss, maling, olje, sement,
mørtel og vann. Den har en rask og høy absorbsjonsevne av væske og smuss gjennom sin høye bomullstetthet (200 g/m²) og 2-lagsbeskyttelse. Undersiden er
sikret med et beskyttelseslag av plast (polyetylen), som
hindrer væske å trenge gjennom til underlaget. Denne
plastfolien gjør også at beskyttelsematten ligger svært
stabilt på underlag og gir et tryggere arbeidsmiljø.
Den har en praktisk bredde på rullen (1 meter), og er
lett å klippe til og tilpasse til ønsket størrelse. 101
DEKKFILT er miljøvennlig, produsert av naturlige fibre
uten farlige materialer og økonomisk i bruk da den
raskt kan rulles sammen og benyttes flere ganger.
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FORPAKNING
Forpakning

Art.nr

EL-nr.

NRF-nr

NOBB-nr

10 m rull

T599020

1817971

9507253

50874316

25 m rull

T599021

1817972

9507254

50874346

BRUKSOMRÅDER
101 DEKKFILT er svært velegnet for beskyttelse av gulv, trapper m.m. ved bygging og
oppussing, samt flytting av møbler o.l.

BRUKSANVISNING
Klipp til ønsket størrelse av 101 DEKKFILT
og legg den på plass med den plastdekkede siden ned mot underlaget.

PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relektas tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger. Produktinformasjoner kan oppdateres
uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjoner. Alle råd i denne produktinformasjonen er veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det
endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle
bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.
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