20 ÅR I NORGE

PRODUKTKATALOG
P R O F E S S I O N A L

TEC7.NO

LIMING & FUGING

RENGJØRING & AVFETTING

SMØRING &
OVERFLATEBESKYTTELSE

VANNTETTING

REPARASJON

ISOLERING &
LUFTTETTING

VERKTØY & TILBEHØR

LIMING
& FUGING

Unik lim, fuge- og tettemasse med høy limstyrke
gnet
Godt e no
d
a
r
til
tetting

Fester til våte overflater,
kan også benyttes under vann
Tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM-NOR

Liming & fuging

TEC7

THE ORIGINAL

Næringsmiddelgodkjent,
gift-/luktfri, inneholder ikke
ftalater, isocyanater eller
skadelige løsemidler
Tåler å fryse/tine gjentatte
ganger i patron uten å
miste egenskaper
Tec7 er et universelt produkt som
herder raskt uten å krympe/sige,
forblir fleksibel og er overmalbar
med de fleste typer maling og
lakk. Den motstår sopp/bakterier,
tåler UV-stråler og er meget
aldringsbestandig.
100 ml tube

Tec7 erstatter akryl, monteringslim,
trelim, polyuretanmasse, silikon,
butyltetting, vinduskitt, etc.

310 ml patron

600 ml pølse

8 minutter (+23 °C 50 % R.F.)

Limstyrke:

26,5 kg/cm²

Elastisitet:

ISO 11600 F 12,5 % HM E

Temp.bestandig:

-40 °C til +90 °C

Holdbarhetstid:

Min. 18 måneder i lukket, original forpakning
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TRANS CLEAR

CRYSTAL CLEAR

Krystallklar lim, fuge- og tettemasse
Fester til våte overflater,
kan også benyttes under vann
Tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM-NOR
Næringsmiddelgodkjent,
gift-/luktfri, inneholder ikke
isocyanater eller skadelige
løsemidler
Tåler å fryse/tine gjentatte
ganger i patron uten å miste
egenskaper

100 ml tube
310 ml patron
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Trans Clear er et universelt produkt
med høy limstyrke som motstår
sopp/bakterier, tåler UV-stråler
(ved 6 mm tykkelse) og er meget
aldringsbestandig. Den herder
raskt uten å krympe/sige, forblir
fleksibel og er overmalbar med de
fleste typer maling og lakk. Trans
Clear er godt egnet til fuging av de
fleste konstruksjoner og materialer
(unntatt silikon, POM, PP, PE
og PTFE) der det kreves krystallklare fuger.

Hinnedannelse:

5 minutter (+23 °C 50 % R.F.)

Limstyrke:

22,5 kg/cm²

Elastisitet:

ISO 11600 F 20 % HM E

Temp.bestandig:

-30 °C til +95 °C

Holdbarhetstid:

Min. 12 måneder i lukket, original forpakning

METALLIC EFFECT

Grå metallic lim, fuge- og tettemasse
Fester til våte overflater,
kan også benyttes under vann
Tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM-NOR

Liming & fuging

TRANS INOX

Næringsmiddelgodkjent,
gift-/luktfri, inneholder ikke
isocyanater eller skadelige
løsemidler
Tåler å fryse/tine gjentatte
ganger i patron uten å miste
egenskaper
Trans Inox er et universelt produkt
med høy limstyrke som motstår
sopp/ bakterier, tåler UV-stråler
(ved 6 mm tykkelse) og er meget
aldringsbestandig. Den herder
raskt uten å krympe/sige, forblir
fleksibel og er overmalbar med de
fleste typer maling og lakk. Trans
Inox er godt egnet til fuging av de
fleste konstruksjoner og materialer
(unntatt silikon, POM, PP, PE og
PTFE) der det kreves metallic fuger.

310 ml patron

Hinnedannelse:

5 minutter (+23 °C 50 % R.F.)

Limstyrke:

22,5 kg/cm²

Forlengelse ved brudd: >350 % DIN 53504
-30 °C til +95 °C

Holdbarhetstid:

Min. 12 måneder i lukket, original forpakning
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XEALPRO

ALL-IN-1 SILICONE

Miljøvennlig silikonfugemasse for innen- og
utendørs bruk
Til fuging i bl.a. våtrom, rundt
benkeplater, speil, fliser, stein,
fasader m.m.
UV-bestandig, fargefast, 100 %
luft- og vanntett og tåler temperaturer fra -60 °C til +180 °C
Har sterk heft til de fleste
materialer og er 25 % elastisk
Fullsertifisert for bruk i
våtrom, på fasader og glass,
samt arealer med gangtrafikk

310 ml patron

XealPro er godt egnet for bruk rundt
benkeplater, dør- og vinduskarmer,
og på og rundt sanitære installasjoner som toalett, badekar, dusjkabinett, speil, fliser, etc. Den er
fargefast, som vil si at den ikke
smitter farge over på andre overflater. XealPro har høyeste klassifisering for motstand mot sopp og
god kjemisk motstand, er næringsmiddelgodkjent, har ingen skadelige
løsemidler eller MEKO og tilfredsstiller kravene til BREEAM-NOR.

-60 °C til +180 °C

Forlengelse ved brudd:

500 %

Oppbevaring og
holdbarhet:

Tørt og kjølig, 18 måneder i uåpnet
forpakning. Tåler nedfrysning under
transport ned til -15 °C
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FAST & STRONG

Konstruksjonslim for ekstremt
rask og solid liming og montering
Erstatter bolter, nagler, skruer
og spiker med sin ekstremt
sterke og umiddelbare heft

Liming & fuging

X-TACK

Fester til våte overflater,
også under vann
Næringsmiddelgodkjent,
ingen ftalater, isocyanater
eller skadelige løsemidler
Tåler å fryse/tine gjentatte
ganger i patron uten å miste
egenskaper

290 ml patron

X-Tack er spesielt utviklet for å møte
alle krav til festing innen byggeindustrien, både innen- og utendørs.
Ekstrem heft og høy limstyrke gjør
ekstra festing stort sett unødvendig.
X-Tack siger ikke, selv opp til 40 mm
høyde på limfugen. Den er UV-stabil,
overmalbar, beholder elastisiteten
og tåler bevegelser og vibrasjoner.
Bruksområder er f.eks; vegg- og
fasadedekking, takplater, vindusrammer, dør- og vinduskarmer,
gulv, sokler og veggfliser, tak- og
konstruksjonselementer.

Hinnedannelse:

3-5 minutter

Limstyrke:

22,5 kg/cm²

Forlengelse ved brudd:

>500 % DIN 53504

Temp.bestandig:

-40 °C til +90 °C

Holdbarhetstid:

Min. 12 måneder i lukket, original forpakning
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ANCHOR

EVEN UNDER WATER

Kjemisk anker med lang levetid og
rask herding
Effektivt, herder raskt, tåler
høye belastninger og blir
sterkere enn underlaget, uten
å krympe eller ekspandere
Styren- og ftalatfri,
kan brukes på våte overflater,
også under vann
Tåler temperatur fra
-40 °C til +80 °C etter herding.
Arbeidstemperatur -5 °C til
+40 °C for material/emne/luft

280 ml patron
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Et profesjonelt kjemisk anker for
rask og enkel montering og festing
i alle typer byggematerialer som
stein, massiv og hul murstein,
betong og lettbetong. Kan også
brukes som fyllmasse i borehull og
lignende. Anchor er ETA-godkjent
og motstandsdyktig mot UV-stråler,
kjemikalier, klor- og saltvann,
samt brann (F120).

Kjemisk motstand:

Høy

Dynamisk elastisitet:

1200 N/mm²

Oppbevaring:

Lagres stående i romtemperatur

Holdbarhetstid:

Min. 18 måneder selv etter åpning, hvis korken
eller dysen er skrudd godt på etter bruk.

NORDIC

Profesjonelt kjemisk anker, som herder i -20 °C
To-komponent kjemisk anker
basert på vinylesterharpiks
Beregnet for bruk i kalde
temperaturer mellom
-20 °C og +10 °C

Liming & fuging

ANCHOR -20

Kan brukes på våte overflater,
også under vann
Herder raskt, uten å krympe
eller ekspandere, og blir
sterkere enn underlaget

280 ml patron

Arbeidstemperatur:

ANCHOR -20 NORDIC er et kjemisk
anker for robust og langvarig
montering og festing, bregnet for
bruk i temperaturer mellom -20 °C
og +10 °C. Kan brukes på fuktige
flater, under vann og innendørs.
Herder raskt uten krymp/ekspansjon, blir sterkere enn underlaget
og tåler høye belastninger. Er
motstandsdyktig mot UV-stråler,
kjemikalier, klor- og saltvann og
tåler temperatur fra -40 °C til
+120 °C.

Mellom -20 og +10 °C

Temperaturbestandig: Fra -40 til +120 °C
Oppbevaring:

Lagres stående fra -20 °C til +25 °C

Holdbarhetstid:

Min. 18 måneder, selv etter åpning, hvis korken
eller dysen er skrudd god på etter bruk.
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FOAMTACK

PU-ADHESIVE

Et ferdigblandet alternativ til mørtel
Lettere og raskere montering
av stein, murblokker, tre, gipsog isolasjonsplater m.m.
Erstatter opptil
25 kg tørrbetong
Lav etterekspansjon gir
nøyaktig fylling av hulrom
Høy isolasjonsevne,
både temperatur og lyd

750 ml aerosol
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Rask og effektiv liming av murblokker og gips-, isopor- og panelplater,
og kan også brukes på byggematerialer som murstein, naturstein,
trelister m.m. En boks erstatter
opptil 25 kg med tørrbetong. Svært
lav etterekspansjon gir en nøyaktig
fylling av hulrom rundt trekkerør
og koblingsbokser, samt dører og
vinduer, mens den høye isolasjonsevnen effektivt tetter kuldebroer.

Arbeidstemperatur

-5 til +30 °C

Base

Polyuretan

Hinnedannelse:

5 minutter ved 23 °C

Oppbevaring

Tørt, kjølig og stående.

SUPER

SUPERIOR ADHESION

Interiørsnekkerens beste venn
Enkel i bruk, limer raskt og
sterkt med varig resultat uten
å krympe

Liming & fuging

Hurtig liming av de fleste, også vanskelige,
gjenstander og materialer

Transparent økonomisk lim
som er drøy i bruk
Super Glue tørker på få sekunder,
og er etter få minutter motstandsdyktig mot bl.a. bensin, oljer, løsemidler og varierende temperaturer.
Rask liming av f.eks metall, glass,
gummilister, gummipakninger,
elektronikk, plast, smykker, tre,
pyntegjenstander, leker og andre
småartikler.

Super Glue + Aktivator
50 ml flaske og
200 ml aerosol i blister

I kombinasjon med Super Glue
Aktivator kan Super Glue brukes
som fyllmasse samtidig som den
herder raskere og får bedre vedheft,
selv ved høy luftfuktighet og på
porøse materialer.

Super Glue 10 ml
flaske i blister

Farge:

Transparent

Limstyrke:

+/- 204 kg/cm²

Temp.bestandig:

-30 °C til +100 °C

Oppbevaring:

Oppbevares tørt og kjølig,
i kjøleskap for optimal levetid
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POXY

EPOXY GLUE

Høykvalitets og krystallklart epoksylim
Enkel påføring, limpistol ikke
nødvendig. Dobbel doseringssprøyte gjør måling og veiing
unødvendig
Rask og sterk vanntett limeffekt. Verken krymper eller eser
Kan pusses, borres/sages i,
skjæres, freses og overmales
etter herding

25 ml patron i blister
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Poxy inneholder ingen løsemidler
og kan brukes både innen- og
utendørs. Den har mange bruksområder og limer nesten alle typer
byggematerialer, og kombinasjoner
av disse, som metall, jernfrie
metaller, glass, stein, keramikk,
treverk og de fleste typer stiv plast.
Den fyller porer/ujevnheter og kan
blandes med tre- og metallspon,
sand, sement og fargepigment.
Poxy har høy løsemiddelmotstand
og veldig god elektrisk motstand.

Farge:

Krystallklar

Hardhet:

78-80 shore D

Temp.bestandig:

-40 °C til +93 °C

Arbeidstid:

5 min. (28g/24 °C)

Holdbarhetstid:

Min. 24 måneder i uåpnet forpakning

RENGJØRING
& AVFETTING
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HP CLEAN

ECO-FRIENDLY

Universelt, vannbasert
og miljøvennlig rengjøringsmiddel
Fjerner organisk forurensning
og smuss, samt ubehagelig lukt
Klar til bruk, kraftig
og hurtigvirkende,
ingen ubehagelig duft
Biologisk nedbrytbar, ikke
brennbar og tilfredsstiller
HACCP-normen
Godt egnet til fugeglatting

1 l sprayflaske

Konsentrert og syrefri rengjører/
avfetter som fjerner forurensning,
samt ubehagelig lukt. HP Clean er
skånsom mot dyr og miljø, trygg i
bruk for mennesker og derfor
meget godt egnet til bruk i kjøkken,
ved dyrehold og næringsmiddelproduksjon. Bruksområder: bygg/
tre, naturstein, plast, tekstil, bil,
behandlet og ubehandlet materiale,
gulv, lukt og maskiner.

5 l kanne med helletut
25 l kanne
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Farge:

Grønn

Vannoppløselig:

Løser seg opp i vann

pH-verdi:

9,1

Lukt:

Frisk

Oppbevaring:

Kjølig og tørt

FOAM CLEANER

Skumspray som løfter smuss opp fra overflaten
Rengjør vinduer, tekstiler og
glatte flater
Inneholder ikke skuremidler
eller ammoniakk, etterlater
ingen flekker eller riper
Tørker raskt og gir en
blank overflate

Rengjøring & avfetting

MULTICLEAN

Nøytral pH og frisk duft
Multiclean fjerner organisk
forurensing og problemsmuss som
fett, nikotin, insekter, sot, gummirester, blyantstreker, trafikkfilm og
matrester i en fei. Brukes på vinduer,
speil, dører, møbler, plast, harde
syntetiske materialer, rustfritt stål,
lakkerte flater, porselen, fliser,
tepper, bilseter, bilinteriør, kalesjer,
samt avkjølte glassdører på peis,
komfyr, ovnsdør osv.
500 ml aerosol

pH:

Nøytral

Innhold:

Ozonvennlig drivgass, tilsetninger,
emulgeringsmidler, alkohol og parfyme

Spesifikk vekt:

0,9 ved 20 °C

Oppbevaring:

Kjølig og tørt
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TEC7 CLEANER
Rengjøring, avfetting
og fugeglatting

PERFECT
FINISH

Fjerner uorganisk smuss, som
olje, uherdet fugemasse etc
Kan brukes på de fleste
overflater - skader ikke lakk,
plast eller glass
Fordunster og etterlater
ingen oljefilm
Aerosol kan benyttes
i alle retninger, 360˚

500 ml aerosol
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Tec7 Cleaner er ideell til rengjøring
av verkstedsutstyr, verktøy og maskiner, samt alle slags overflater før
liming, fuging eller maling. Avfetting
og fjerning av fersk oljemaling, lim,
uherdet byggskum/fugemasse, limrester fra klistremerker og etiketter,
fett, olje, tjære, stearin, skismøring,
kvae etc. Glatting av fuger. Tec7
Cleaner inneholder ikke aromatiske eller klorinerte løsemidler, og
er derfor sikker i bruk på de fleste
overflater. Den oksiderer ikke i
kontakt med lettmetaller.

Farge:

Klar

Lukt:

Svak løsemiddellukt

Flammepunkt:

27 °C

Spontanantenning:

208 °C

Oppbevaring:

Kjølig og tørt

Kraftig og miljøvennlig
rengjøringsmiddel

STAIN
REMOVER

Løser opp de fleste typer
herdet fugemasse og byggskum, rester av lim, graffiti,
maling, lakk og sot
100% løselighet i vann og
skånsom mot huden

Rengjøring & avfetting

REMOVE ALL

Langtidsarbeidende og
virker helt til den skylles
vekk med vann

50 ml flaske

Remove All er en svært kraftig
lim-, byggskum- og malingsfjerner
som trenger gjennom massen og
løser den opp slik at den enkelt
kan skrapes vekk. Med tilstrekkelig virketid vil den også klare
å løse opp hardtsittende masse
som herdet fugemasse (PU, MSP,
silikon m.m.) og byggskum. Den
løser også opp rester av lim og
tape, trykksverte, blekk, tusjflekker, graffiti, maling og løsemiddelbasert lakk. Remove All fjerner
sot, koks, karbonavleiringer og
herdet olje eller fett. Kan brukes
til rengjøring på alt fra verktøy og
motordeler til peisdører av glass.

Farge:

Transparent

Vannoppløselig:

100%

Kokepunkt:

210 °C

Frysepunkt:

< -65 °C

Base:

Acetal
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SCRUB

CLEANS AND PROTECTS

Kraftig skurekrem for harde og glatte flater
Rengjør, oppfrisker og beskytter
med et vannavvisende lag
Hudvennlig og
biologisk nedbrytbar
Tilfredsstiller HACCP-normen
Scrub gir en effektiv rengjøring og
oppfriskning av plast, kompositt,
fliser etc. Den fjerner vanskelig
og hardtsittende, organisk smuss
på harde, glatte overflater, bl.a
kalkbelegg og rustavleiringer,
samt rustflekker på granitt o.l.
Den fjerner også oksidasjon fra
kobber, aluminium og rustfritt stål.

500 ml flaske
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Kokepunkt:

>100 °C

pH:

8

Konsistens:

Flytende

Holdbarhetstid:

Min. 24 måneder i uåpnet forpakning

Oppbevaring:

Tørt og godt ventilert

SAFE LIME CLEANER

Fjerner rust, kalk og sementrester
Effektiv rengjøring av fliser,
rustfritt stål, plast, glass m.m.
Praktisk sprayflaske
med skumdyse
Langvarig effekt
Tilfredsstiller HACCP-normen

Rengjøring & avfetting

CA CLEAN

CA Clean er et effektivt rengjøringsmiddel for fjerning av kalk og overflaterust på stål, fliser, plastikk,
porselen m.m. i svømmebasseng,
sanitærrom (bad), dusj, kjøkken etc.
Den er også trygg å bruke på skifer.

1 l sprayflaske

Farge:

Rosa

Kokepunkt:

100 °C - 261 °C

pH-verdi:

1,2

Vannoppløselig:

100%

Oppbevaring:

Tørt, kjølig og frostfritt
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SMØRING &
OVERFLATEBESKYTTELSE

Problemløser med mange bruksområder
Silikonfri universalspray som
ikke blander seg med vann
Kan brukes i alle
retninger (360°)
Rustløsende: bryter ned
rustkrystallene.
Smørende: beskytter hengsler,
maskindeler, ledd og fungerer som
silikonspray, White Grease, våpenolje, kjedeolje og luftverktøyolje.

Smøring & overflatebeskyttelse

GT7

RAY
PROFESSIONAL MULTISP

Fuktfortrengende: fordriver fukt fra
elverktøy, elektriske komponenter/
kontakter på motorer og maskiner.
Penetrerende: rask og dyp penetrering av muttere og bolter ved
rustløsing og smøring.
Kontaktspray: løsner oksidasjon
fra elektriske komponenter.
200 ml aerosol
600 ml aerosol

Beskyttende: lager en hinne mot
fuktighet, korrosjon og oksidasjon.
Rengjørende: rengjør verktøy, fjerner
avleiring av tjære, oljesøl etc. uten
sjenerende lukt og uten å sette
flekker på malte flater eller plast.

Base:

Petroleum

Vannoppløselig:

Løser seg ikke opp i vann

Beskyttelsesperiode
innendørs:

8-12 måneder

Oppbevaring:

Kjølig og tørt
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XILICON

100% SILICONE

Transparent smøring og beskyttelse
100% silikonspray som smører,
beskytter og hindrer fastklebing
Etterlater en tynn, klar og varig
beskyttelsesfilm, uten flekker
Leder ikke strøm eller varme
Vann- og fuktavstøtende, verken
smelter, fryser, hardner, dunster
eller surner, og er ikke giftig
eller brannfarlig

400 ml aerosol
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Xilicon reduserer mekanisk slitasje,
forhindrer ulyd og fastsetting, og er
støv-, smuss- og vannavstøtende.
Brukes ved montering av rør og
muffer, vedlikehold og beskyttelse
av elektriske komponenter, metall,
gummi, tre, lær, plast, lakkerte og
malte overflater, tekstiler, vinyl etc.
Gjør gummi og lær myke og smidige,
samt vind- og værbestandige.
Smører og beskytter hageredskaper,
skiutstyr, treningsutstyr, regntøy etc.

Trykkmotstand:

1400 kg/cm²

Temp.bestandig:

Kontinuerlig: -70 °C til 205 °C

Kjemisk
motstandsdyktighet:

Løses ikke opp i vann.
Oppløselig i alifatiske hydrokarboner

Oppbevaring:

Tørt, kjølig og frostfritt

VANNTETTING
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ROOF

20
STAYS FLEXIBLE FOR

YEARS

Vanntett gummiasfalt forsterket med glassfiber
Umiddelbar tetting av lekkasjer
Tetter i all slags vær og hefter
til de fleste overflater, også våte
Patron kan brukes ved
temperaturer ned til -12 °C
Forblir fleksibel i minimum
20 år og tåler en forlengelse
på 150%
God UV-stabilitet

For reparasjon av flate/hellende
tak og forsegling/tetting av blybeslag, kantbeslag, takrenner,
taksluk, nedløpsrør, pipebeslag,
takskjøter, kanalgjennomføringer,
piper og skorsteiner. Vanntetting
av fundamenter, vegger, renner,
flate/hellende tak og trebåter.
310 ml patron
1 kg boks
5 kg spann
10 kg spann
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Forlengelse v/brudd:

150% (tørr film)

Arbeidstemperatur:

-12 °C til +50 °C

Temp.bestandig:

-40 °C til +82 °C

Holdbarhetstid:

24 måneder i uåpnet beholder

Flytende selvutjevnende
elastisk membran

100%
WATERPROOF

Enkel å bruke, ingen primer
nødvendig, umiddelbart vanntett

Vanntetting

AQUASTOP LIQUID

Kan påføres fuktige overflater
Utmerket vedheft til de
fleste bygningsmaterialer,
god kjemisk motstand,
UV- og værbestandig
Tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM-NOR
750 ml boks

Miljøvennlig, fri for isocyanater,
skadelige løsemidler, ftalater
og VOC - derfor ideell for både
innen- og utendørs bruk

Tilbehør:
AQUASTOP TAPE

Selvklebende
glassfibertape

Aquastop Liquid er en flytende, selvutjevnende MS-polymer for vanntetting, reparasjon og tak-/gulvrenovering. Den herder raskt og
skaper en sømløs, 300% elastisk
membran. Når Aquastop Liquid har
herdet ferdig, kan overflaten flislegges med Aquastop Paste som lim.

50 mm x 20 m rull

Ca. 300%

Limstyrke:

10 kg/cm²

Forbruk:

Ca 1 liter pr m² (2 lag à 2mm)

Temp.bestandig:

-40 °C til +90 °C

Holdbarhetstid:

Min.12 måneder i uåpnet forpakning

MICO
V-E

n

PLUS

r

lo w

sio

ve
y

®
DE

GE

Forlengelse ved brudd:

em

is

27

AQUASTOP PASTE
Tyktflytende smørbar membran

100%
WATERPROOF

Tyktflytende masse som
er godt egnet også ved
vertikale påføringer
Enkel å bruke, uten primer,
umiddelbart vanntett
Kan påføres fuktige overflater
Utmerket heft til de fleste bygningsmaterialer, god kjemisk
motstand, UV- og værbestandig
750 ml boks

Tilbehør:
AQUASTOP TAPE

Selvklebende
glassfibertape

Tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM-NOR
Miljøvennlig, fri for isocyanater,
skadelige løsemidler, ftalater
og VOC - derfor ideell for både
innen- og utendørs bruk

Aquastop Paste er en MS-polymermasse for fylling, reparasjon, liming,
fuktsperring og vanntetting. Den
herder raskt og skaper en sømløs,
300% elastisk membran.

50 mm x 20 m rull

Ca. 300%

Limstyrke:

10 kg/cm²

Forbruk:

Ca 1 liter pr m²

Temp.bestandig:

-40 °C til +90 °C

Holdbarhetstid:

Min.12 måneder i uåpnet forpakning
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100% WATERPROOF

Unik fuge- og tettemasse med høy limstyrke
Enkel å bruke, uten primer,
umiddelbart vanntett

Vanntetting

AQUASEAL

Kan påføres fuktige overflater
Renner ikke, derfor egnet til
vertikale påføringer
Velegnet som asfaltlim,
utmerket vedheft til de fleste
bygningsmaterialer, UVog værbestandig og god
kjemisk motstand
Tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM-NOR
Miljøvennlig, fri for isocyanater,
skadelige løsemidler, ftalater
og VOC - derfor ideell for både
innen- og utendørs bruk

310 ml patron

Aquaseal er en MS-polymer for
luft- og vanntett reparasjon, fylling
og liming. Bygger opp og forsterker
eksisterende forseglinger, fyller
sprekker/hulrom og skjøter/fuger.
Fester godt på takpapp/shingel og
kan brukes til skjøter på impregnerte takbord. Aquaseal herder
raskt og skaper en smidig 500%
elastisk membran. Den er ideell til
behandling av underlag før/etter
påføring av Aquastop Liquid/Paste.

Ca. 500%

Limstyrke:

10 kg/cm²

Påføringstemperatur:

+5 °C til +40 °C

Temp.bestandig:

-40 °C til +90 °C

Holdbarhetstid:

12 måneder i uåpnet original forpakning
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REPARASJON

QUICK REPAIR

Hurtigherdende, lett reparasjonssparkel
Enkel å påføre og gir en glatt
og jevn vannavstøtende finish,
selv uten sliping

Reparasjon

FILLER

Krymper ikke, og sprekker
ikke ved materialbevegelser,
overmalbar etter 20 minutter
Lang holdbarhet,
selv etter åpnet emballasje
Tåler å fryse i forpakning og
kan brukes både innenog utendørs

300 ml patron

Superlett gipsfiller for reparasjon
og fylling av hull på malte eller
pussede overflater. Glatting og
reparasjon av overflater før maling
av vegg eller tak. Reparasjon av
stukkatur, treverk, dekor eller
lignende. Hefter til tre, gips, strie,
malte flater, betong og andre
porøse overflater.

750 ml boks

Viskositet:

Pasta

Farge:

Hvit

Tetthet (ved 23 °C):

0,420 +/- 0,010 g/cm³

Holdbarhetstid:

Min. 24 måneder i uåpnet forpakning

Oppbevaring:

Tørt, kjølig og frostfritt
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ISOLERING
& LUFTTETTING

EXPANSION

Helårs byggskum med kontrollert ekspansjon
Aerosol kan brukes 360°
Ekspanderer opp til 100% på
utlagt mengde og slutter å
ekspandere ved motstand
Fuger, isolerer og monterer
med utmerket heft til de aller
fleste overflater

Isolering & lufttetting

PUR

CONTROLLED

Kan brukes til lyd-, kulde- og
varmeisolering (brannklasse B2)
Herdet skum kan overmales
og pusses, er UV-bestandig og
har god kjemikaliemotstand

750 ml aerosol

Helårs byggskum for montering av
dører, vinduer, utforinger, paneler
etc. i plast, aluminium, tre og metall.
Ideell til tetting/isolering av
åpninger i vegger, tak og gulv, gjennomføringer og rør, samt fylling av
vegger, skjøter, sprekker og hull.
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+/- 2 timer ved +20 °C

Lydisolering:

< 57db ved 30 mm tykkelse

Arbeidstemperatur:

-5 °C til +30 °C

Temp.bestandig:

-40 °C til +110 °C

Holdbarhetstid:

Min. 12 måneder i uåpnet forpakning
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PUR PRO

N
LOW EXPANSIO

Helårs pistolskum med lav ekspansjon
Fuger, isolerer og monterer
med utmerket heft til de aller
fleste overflater
Lav ekspansjon - presis dosering
Kan brukes til lyd-, kulde- og
varmeisolering (brannklasse B1)
UV-bestandig og herdet skum
kan overmales/pusses
Den lave ekspansjonen (ca. 20%)
er ideell ved montering av dører,
vinduer, utforinger, paneler etc.
Tetting av sprekker og hull,
gjennomføringer og åpninger
i vegg, gulv og tak. Rask herding,
60 minutter, med permanent
fleksibilitet.

750 ml aerosol

+5 °C til +35 °C

Temp.bestandig:

-40 °C til +110 °C

Holdbarhetstid:

Min. 12 måneder i uåpnet forpakning
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Arbeidstemperatur:
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Lydisolering:

GE

Herdetid:

em

is

EASY TO USE

Rengjøring skumpistol og fjerning av PU-skum
Enkel å bruke
Fjerner alle typer uherdet
PU-skum (byggskum)
Rengjør PUR Gun og de fleste
andre typer skumpistoler

Isolering & lufttetting

PUR CLEANER

PUR Cleaner brukes til å fjerne
uherdet byggskum og til innvendig
rengjøring av de fleste skumpistoler
f.eks PUR Gun.

500 ml aerosol

Farge:

Klar

Lukt:

Svak løsemiddellukt

Konsistens:

Flytende (romtemperatur)

Oppbevaring:

Kjølig og tørt
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VERKTØY
& TILBEHØR

Høykvalitets fugepistol for patron
Kraftoverføring 1:18 gir
mindre kraftbehov ved trykkutløsning, lettere pumping
og jevnere mengde
Høy presisjon

Verktøy & tilbehør

TEC GUN PATRON
Støtsikker
Rustfri

Dreibar skål
Anti-drip funksjon
5 års garanti
Høykvalitets fugepistol i solid metall
med avmerkede smørepunkter for
lang levetid og funksjonalitet.

TEC GUN PØLSE

Høykvalitets fugepistol for 600 ml pølsepakninger
Kraftoverføring 1:12 gir
mindre kraftbehov ved trykkutløsning, lettere pumping
og jevnere mengde
Fri rotasjon matningsrør
5 års garanti
Kan brukes til alle standard
600 ml pølsepakninger. Laget
i solid materiale med antislitasje mekanisme som gir
lenger levetid og direkte kraftoverføring fra pistol til presstang. Funksjonelt og rustfritt
pistolhåndtak av galvanisert
overmalt aluminium.
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PUR GUN

Profesjonell byggskumpistol
Enkel og profesjonell påføring
Teflonbelagt metall
Lav vekt, kun 355 gram
Med forlengningsrør
PUR Gun er en profesjonell byggskumpistol som gjør doseringen/
utleggingen av skummet enkelt,
raskt, nøyaktig og sikkert. Skjøter
kan fylles nøyaktig og dører/
vinduer kan monteres på en sikker
og enkel måte. PUR Gun har
ergonomisk grep og egen mengderegulator bakpå pistolen. Den er i
tillegg lett i vekt og enkel å bruke.

PATRONSPISSER
Løse patronspisser med skrukork

Blisterpose à 6 stk
patronspisser
Patronspissene passer alle patroner
i Tec7- og 101-seriene. Passer i
tillegg de fleste andre typer plastpatroner (290-310 ml).
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Plugger Anchor M13 og Anchor M15

ANCHOR PLUGGER er pose med
4 stk M13 eller M15 netthylser av
plast, med perforerte hull og tett
bunn for optimal forankring i hule
materialer som f.eks. hullstein og
hulltegl. Med netthylser unngår
man å fylle opp tomrom i hule
materialer med ankermasse.

Pose 4 stk

Plugg:

M13

Boltformat:

10 mm

12 mm

Lengde:

100 mm

100 mm

Borrstørrelse Ø:

13-16 mm 15-18 mm

Verktøy & tilbehør

ANCHOR PLUGGER

M15

ANCHOR BLANDERØR
Ekstra blanderør til Anchor

Etter endt påføring kan blanderøret bli stående på patronen som
en forsegler av innholdet. Ved
nest gangs bruk byttes ganske
enkelt blanderøret med et nytt og
patronen er klar til bruk.

Pose 6 stk
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Produktene i Tec7-serien gjør bygging,
reparasjon og vedlikehold enklere, mer miljøvennlig og mer økonomisk. Produktene er
universelle og har så høy kvalitet at de leveres
med 5 forskjellige garantier og forsikringer.
Tec7-produktene brukes av både private og
profesjonelle håndverkere og selges gjennom
byggevare-, jernvare-, farge-, VVS- og ELforhandlere over hele landet.
Tec7-produktene er registrert i NOBB, CoBuilder,
EFO-basen og NRF-basen. På www.tec7.no
finnes i tillegg mer produktinformasjon,
produktfilmer og sikkerhetsdatablad.
Kontakt oss via vår nettside, e-post eller
telefon dersom du har spørsmål om våre
Tec7-produkter.

Relekta AS
PB 6169, Etterstad 0602 Oslo
Tlf: +47 22 66 04 00
post@relekta.no | tec7.no
Tec7 is a registered trademark of Novatech International.
Art.nr: T750 | 25.03.20 © Relekta AS.

