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LIMING & FUGING

RENGJØRING &
AVFETTING

SMØRING &
OVERFLATEBESKYTTELSE

ISOLERING &
LUFTTETTING

REPARASJON

VANNTETTING

VERKTØY & TILBEHØR

LIMING &
FUGING

Miljøvennlig lim, fuge- og tettemasse
Næringsmiddelgodkjent
og tilfredsstiller BREEAMNORs emisjonskrav
Gift- og luktfri, inneholder
ikke ftalater, isocyanater
eller skadelige løsemidler
Har lang holdbarhet i
forpakning (18 mnd) og tåler å
fryse og tine gjentatte ganger
uten å miste egenskaper

Liming & fuging

TEC7

Gode egenskaper for
tetting mot Radon
Limer sterkt, herder raskt,
krymper ikke og forblir fleksibel

310 ml patron

TEC7 kan brukes til liming,
montering, fuging, tetting og reparasjon på de fleste materialer, både
innen- og utendørs, og fester selv
til våte overflater. Den tilfredsstiller
BREEAM-NOR emisjonskrav, er
næringsmiddelgodkjent og gift-/
luktfri. TEC7 tåler å fryse i forpakning, limer sterkt, herder raskt,
forblir fleksibel, tåler UV-stråler,
samt er meget aldringsbestandig, krympefri og overmalbar.

100 ml tube
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ANCHOR
Sertifisert, effektivt og robust kjemisk anker
To-komponent kjemisk anker
basert på vinylesterharpiks
ETA-sertifisert for
bruksområder, brannsertifisert
og dokumentert vanntett
Styren- og ftalatfri, kan
brukes innendørs
Motstandsdyktig mot
UV-stråler, kjemikalier, klorog saltvann, samt brann
Herder raskt,uten å krympe
eller ekspandere, og blir
sterkere enn underlaget

280 ml patron
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ANCHOR er et kjemisk anker for
robust og langvarig montering og
festing. ETA-sertifisert for bruksområder, brannsertifisert og vanntett.
Kan brukes på fuktige flater,
under vann og innendørs. Herder
raskt uten krymp/ekspansjon, blir
sterkere enn underlaget og og tåler
høye belastninger. Er motstandsdyktig mot UV-stråler, kjemikalier, klor- og saltvann og tåler
temperatur fra -40 °C til +80 °C.

Lavekspanderende fugeskum og lim
Lettere og raskere montering
av stein, murblokker, tre, gipsog isolasjonsplater m.m.
Erstatter opptil 25 kg
tørrbetong
Lav etterekspansjon gir
nøyaktig fylling av hulrom

Liming & fuging

FOAMTACK

Tilfredsstiller BREEAMNORs emisjonskrav
Kan belastes etter 30 minutter

750 ml aerosol

Rask 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
o.l., samt dører og vinduer, mens
den høye isolasjonsevnen effektivt
tetter kuldebroer. Tilfredsstiller
BREEAM-NORs emisjonskrav.
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POXY
Universalt, raskt og sterkt epoksylim
Høykvalitets og krystallklart
2-komponents epoksylim
Kan brukes både
innen- og utendørs
Enkel påføring, god
blandeevne, limpistol
ikke nødvendig
Kan pusses, bores/sages i,
skjæres, freses og overmales
Høy kjemikaliemotstand og
veldig god elektrisk motstand

25 ml patron
Transp.
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POXY er et vanntett, hurtigherdende, krystallklart, 2-komponents
epoksylim med sterk limeffekt.
Den kan brukes både innen- og
utendørs på nesten alle typer
byggematerialer, og kan fylle porer/
ujevnheter. Den er enkel å påføre,
verken krymper eller eser, og har
høy kjemikaliemotstand og elektrisk
motstand. POXY kan slipes, bores/
sages i, skjæres, freses og overmales med de fleste typer maling.

Universal og miljøvennlig silikon
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, er enkel å bruke, gir
en pen og glatt overflatefinish
og er 25 % elastisk

Til
- og
innen
ørs
utend
bruk

Liming & fuging

XEALPRO

Næringsmiddelgodkjent
og fri for VOC, MEKO og
skadelige løsemidler

310 ml patron

Universal og miljøvennlig silikon for
innen-/utendørs bruk. Fullsertifisert
for bruk i våtrom, på glass/fasade,
samt gangareal. Tilfredsstiller
BREEAM-NOR emisjonskrav, er
næringsmiddelgodkjent, har høyest
klassifisering soppmotstand og
god kjemimotstand. Sterk heft til
de fleste materialer, 25 % elastisk,
UV-bestandig, fargefast, 100 %
luft-/vanntett og tåler temperaturer fra -60 °C til +180 °C.
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SUPER
Lynlim for de fleste gjenstander og materialer
Umiddelbar heft,
fullherdet på sekunder
Høy limstyrke i hver dråpe
Drøy og økonomisk i bruk,
inneholder ca. 200 dråper lim
Krymper ikke, kan
brukes på glass
Lang arbeidstid, herder ved
kontakt med begge flater

10 ml blister
Transp.
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SUPER er et transparent lynlim
for de fleste små og mellomstore
gjenstander og materialer. Den
har meget høy limstyrke og fullherder på få sekunder. SUPER er
drøy og økonomisk i bruk, med ca.
200 dråper lim som hver dekker en
limflate på 3-5 cm². Den krymper
ikke og kan derfor brukes på glass,
har god kjemikaliemotstand mot
f.eks. løsemidler, oljer og bensin,
samt tåler varierende temperaturer.

Effektivt lynlim med aktivator
Kombinasjonen lim og
aktivator gir et raskt,
sterkt og varig resultat
Umiddelbar heft,
fullherdet på sekunder
Høy limstyrke i hver dråpe,
inneholder ca. 1250 dråper lim

Liming & fuging

SUPER PLUS

Lynlim og aktivator kan brukes
sammen med sagflis, sand, ol
til å fylle hull og småskader
Kan brukes på glass da
limet er krympefritt

50 ml SUPER GLUE
m/ 200 ml SUPER
AKTIVATOR blister

SUPER PLUS består av et lynlim
for de fleste gjenstander og materialer, samt en aktivator som gir
raskere herding og bedre vedheft,
også ved høy luftfuktighet. Denne
kombinasjonen av lynlim og aktivator er godt egnet til både fylling,
montering og reparasjon av de
fleste materialer, også på ujevne,
porøse og store glatte overflater.
SUPER lynlim er godt egnet til bruk
på glass da den er krympefri.

Transp.
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TRANS CLEAR & INOX
Universal lim, fuge- og tettemasse
Næringsmiddelgodkjent
og tilfredsstiller BREEAMNORs emisjonskrav
Gift- og luktfri, inneholder
ikke ftalater, isocyanater
eller skadelige løsemidler
Tåler å fryse og tine
gjentatte ganger i patron
uten å miste egenskaper
Overmalbar, tåler UV-stråler og
er meget aldringsbestandig
Limer sterkt, herder raskt,
krymper ikke og forblir fleksibel

CLEAR & INOX
310 ml patron
Transp.

CLEAR 100 ml tube
Transp.
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TRANS er en krystallklar/grå metallic lim, fuge- og tettemasse for de
fleste materialer, både innen- og
utendørs, og som fester selv til
våte overflater. Den tilfredsstiller
BREEAM-NOR emisjonskrav, er
næringsmiddelgodkjent og gift-/
luktfri. TRANS tåler å fryse i forpakning, limer sterkt, herder raskt,
forblir fleksibel, tåler UV-stråler,
samt er meget aldringsbestandig, krympefri og overmalbar.

Kraftliming med umiddelbar heft
Erstatter lodding, bolter,
nagler, skruer, spiker
Høy umiddelbar heft
(600 kg/m²) og permanent
limstyrke (230 tonn/m²)
Kan brukes i temperaturer
ned til -10 °C

Liming & fuging

X-TACK

Meget værbestandig
under nordiske forhold
Tåler å fryse/tine gjentatte
ganger i patron uten å
miste sine egenskaper

290 ml patron

X-TACK er et raskt herdende universallim med ekstrem umiddelbar
heft (600 kg/m²) og høy permanent
limstyrke (230 tonn/m²). Den siger
ikke, beholder elastisiteten og
tåler belastninger, bevegelser og
vibrasjoner, er næringsmiddelgodkjent, kan brukes innen-/utendørs
(ned til -10 °C), samt på våte flater.
X-TACK er tilpasset nordiske
værforhold og tåler å fryse/tine i
patron uten å miste egenskaper.
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NYHET

X-SEAL
Miljøtilpasset elastisk fugemasse
Egnet for bevegelsesfuger,
opptil 20 %
Sterk heft til de fleste
materialer, også fuktige
Enkel å bruke, gir en pen
og glatt overflatefinish
Kan raskt overmales
Fullsertifisert for bruk både i
våtrom, på fasader og glass,
samt arealer med gangtrafikk

Elastisk MS Polymer-basert fugemasse som kan brukes til både
fuging og liming på de fleste
overflater, også i våtrom. Den er
overmalbar etter kun noen minutter, kan brukes i fuktige omgivelser,
herder raskt og blir permanent
fleksibel med en elastisitet på
hele 20 %. Den høye limstyrken
(16 kg/cm²) gjør at den sitter
godt til de fleste overflater.
310 ml patron
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KAPITTEL
RENGJØRING
NAVN
& AVFETTING

CA CLEAN
Fjerning av rust, kalk, sementrester og fugeslør
Effektiv rengjøring
av fliser, rustfritt stål,
porselen, plast etc.
Tilfredsstiller kravene
til HACCP*
Ferdigblandet, klar til bruk
Praktisk sprayflaske med
justerbar skumdyse
Langvarig effekt på vertikale
flater/vegger da den ikke
siger under virkning

1 liter sprayflaske
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CA CLEAN er et ferdigblandet
rengjøringsmiddel i en praktisk
sprayflaske med justerbar skumdyse. Den fjerner såperester, kalk,
sementrester, fugeslør og rust på
rustfritt stål, metall, glass, fliser,
plastikk, porselen, stein, skifer
m.m., i svømmebasseng, sanitærrom, dusj, kjøkken, etc. Den har
lang effekt på vertikale flater da
den ikke siger under virkning og
tilfredsstiller kravene til HACCP.

* HACCP står for Hazard Analysis and Critical Control Points og tar
for seg systematisk preventiv sikkerhet i hele produksjonskjeden av
næringsmidler med tanke på fysiske, kjemiske og biologiske risikomomenter. Du finner mer informasjon om HACCP på www.nofima.no

Universalt og miljøvennlig rengjøringsmiddel
Til rengjøring og avfetting på
både harde og myke overflater
Vannbasert og biologisk
nedbrytbar
Ingen ubehagelig duft
Klar til bruk, hurtigvirkende
og kraftig (HP = High Power)
Godt egnet til fugeglatting
på porøse overflater

1 l sprayflaske
5 l kanne med helletut
25 l kanne
210 l fat

Rengjøring & avfetting

HP CLEAN

HP Clean er en kraftig hurtigvirkende universal rengjører, avfetter og fugeglatter som fjerner
ubehagelig lukt og naturlig forurensning på harde og myke overflater.
Den har en mild duft, er vannbasert, basisk og biologisk nedbrytbar, samt tilfredsstiller HACCPnormen*. Det gjør den trygg i bruk
for mennesker, dyr og miljø. Den kan
brukes innen- og utendørs, konsentrert eller utblandet med vann.

* HACCP står for Hazard Analysis and Critical Control Points og tar
for seg systematisk preventiv sikkerhet i hele produksjonskjeden av
næringsmidler med tanke på fysiske, kjemiske og biologiske risikomomenter. Du finner mer informasjon om HACCP på www.nofima.no
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MULTICLEAN
Skumspray til glass, glatte flater og tekstil
Gjør vinduer, speil og andre
glatte flater skinnende rene
Perfekt til glass, plast,
fliser og rustfrie flater
Effektiv som tekstilrens for
møbler, tepper, bilseter etc
For rengjøring og avfetting
før fuging, liming og
maling/lakkering
Inneholder ikke skuremidler
eller ammoniakk, etterlater
ingen flekker eller riper

500 ml aerosol
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En universal skumspray med frisk
duft for hurtig rengjøring og avfetting på glass, tekstiler og glatte/
porøse overflater. MULTICLEAN
løser opp organisk smuss og
løfter det til overflaten uten bruk
av skuremidler og etterlater ikke
riper på f.eks. glass, speil eller
platetopper. Den er svært praktisk
på vertikale flater da skummet
henger igjen, uten å renne, til
smusset er løst opp fra underlaget.

Effektiv, miljøvennlig fjerning av kjemiske rester
Løser opp herdet fugemasse
og byggskum, rester av lim,
graffiti, maling, lakk og sot
Miljøvennlig og skånsom
mot huden
Brannsikker og enkel i bruk
100 % løselighet i vann
Langtidsarbeidende
og drøy i bruk

50 ml flaske

Rengjøring & avfetting

REMOVE ALL

REMOVE ALL er et miljøvennlig
rengjøringsmiddel som løser
opp masse slik at den enkelt kan
skrapes vekk. Den er enkel i bruk,
brannsikker og virker helt til den blir
vasket vekk med vann. REMOVE
ALL løser opp herdet fugemasse
og byggskum, rester av lim,
tape, trykksverte, blekk, tusjflekker, graffiti, maling og lakk. Den
fjerner også sot, koks, karbonavleiringer og herdet olje eller fett.
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SCRUB
Miljøvennlig og kraftig skurekrem
Rengjør, frisker opp og
beskytter i en operasjon
Legger igjen et tynt
vannavvisende lag
Skånsom mot huden og
biologisk nedbrytbar
Tilfredsstiller kravene
til HACCP*

500 ml flaske
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SCRUB er en effektiv miljøvennlig
skurekrem som rengjør og frisker
opp harde glatte flater, samt
etterlater et beskyttende vannavvisende belegg på disse flatene.
Den fjerner kalkbelegg, oksidasjon
og andre hardtsittende flekker fra
plast, kobber, aluminium, rustfritt
stål, kompositt, fliser i svømmebasseng, etc. SCRUB er biologisk
nedbrytbar, skånsom mot hud og
tilfredsstiller kravene til HACCP.

* HACCP står for Hazard Analysis and Critical Control Points og tar
for seg systematisk preventiv sikkerhet i hele produksjonskjeden av
næringsmidler med tanke på fysiske, kjemiske og biologiske risikomomenter. Du finner mer informasjon om HACCP på www.nofima.no

Universal rengjører, avfetter og fugeglatter
Kan brukes på de fleste
overflater - skader ikke
lakk, plast, syntetiske
materialer eller glass
Oksiderer ikke ved kontakt
med lettmetaller
Fordamper og etterlater
ingen oljefilm
Aerosol kan benyttes i
alle retninger, 360˚

Rengjøring & avfetting

TEC7 CLEANER

Ideell til glatting og finish av
limkanter, skjøter og fuger

500 ml aerosol

TEC7 CLEANER er et universalt
rense-, avfettings- og fugeglattemiddel som fordamper uten å
etterlate oljefilm. Avfetting og
rengjøring av petroleumsbasert
forurensing, og fjerner uherdet
fugemasse og byggskum, fersk
oljemaling, lim, limrester fra klistremerker og etiketter, fett, olje,
tjære, stearin, skismøring, kvae etc.
Ved glatting av fuger gir den et pent
sluttresultat på synlige overflater.
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NYHET

PREPARE & FINISH
For bruk før og etter fuging
Rengjøring og avfetting av
overflater for perfekt heft
Fjerner smuss, fett
og fingermerker
Glatting og utjevning for
en glatt og fin overflate
Reduserer framvekst av mugg
og sopp, spesielt i våtrom
pH-nøytral og derfor trygg
å bruke på alle overflater

400 ml aerosol
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For bruk før og etter fuging.
Rengjøring og avfetting av overflaten gir perfekt heft til underlaget. Glatting og utjevning av
lagt fugemasse gir en glatt og fin
overflate, samtidig som den tetter
og lukker porer som reduserer
framvekst av mugg. Den er
pH-nøytral og derfor trygg å bruke
på alle overflater, og egnet for
bruk med alle typer fugemasser.

SMØRING &
OVERFLATEBESKYTTELSE

GT7
Rustløsende og smørende universalspray
Penetrerende, rustløsende
og smørende
Rengjørende og beskyttende
Fuktfortrengende og
kontaktforbedrende
Kan brukes i alle
retninger (360°)
Spesialdyse med 2 forskjellige
sprayfunksjoner

200 ml aerosol
600 ml aerosol
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GT7 er en petroleumsbasert
universalspray for vedlikehold og
reparasjon. Aerosolen kan brukes i
alle retninger (360°). Med spesialdysen kan den både spraye bredt,
samt penetrere inn i trange problemområder. Den smører, løser rust,
muttere og bolter, beskytter mot
vann, hindrer korrosjon, rengjør
overflater, fortrenger fukt og
forbedrer kontakt, alt med langvarig
effekt og uten sjenerende lukt.

Smøring, vanntetting og komplett beskyttelse
100 % ren silikonspray
for optimal smøring
Smører, beskytter og hindrer
fastklebing og frysing
Etterlater en tynn, transparent
og varig beskyttelsesfilm
Temperaturbestandig
fra -70 °C til +280 °C
Trykkbestandig opp
til 1400 kg/cm²

400 ml aerosol

En 100% ren silikonspray med
optimale smøreegenskaper, som
etterlater en tynn transparent
varig beskyttelsesfilm. Er støv-,
smuss-, vann- og fuktavstøtende,
temperaturbestandig fra -70 °C til
+280 °C og trykkbestandig opp til
1400 kg/cm². Leder ikke strøm eller
varme, er luktfri, setter ikke flekker
og er ikke brennbar. Den verken
smelter, fryser, hardner, fordamper
eller surner og er ikke giftig.

Smøring & overflatebeskyttelse

XILICON
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ISOLERING &
LUFTTETTING

Helårs byggskum med kontrollert ekspansjon
Til fuging og montering, samt
varme-, kulde- og lydisolering
Tilfredsstiller BREEAMNORs emisjonskrav
Kan brukes i alle retninger 360°, og er tidsbesparende
med kontrollert ekspansjon
ved motstand
Kan transporteres ned til
-20 °C, påføres fra -10 °C
og er temperaturbestandig
fra -40 °C til +110 °C
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PUR er et helårs byggskum med
kontrollert ekspansjon opp til
100 % på utlagt mengde, som slutter å ekspandere ved motstand.
Tilfredsstiller BREEAM-NORs
emisjonskrav, kan transporteres
ned til -20 °C, påføres fra -10 °C, er
UV-bestandig, har god kjemikaliemotstand og kan overmales/pusses.
Hefter til de fleste overflater og
kan brukes til fuging og montering,
samt varme-, kulde- og lydisolering.
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Isolering & lufttetting
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PUR PRO
Helårs pistolskum med kontrollert ekspansjon
Til fuging og montering, samt
varme-, kulde- og lydisolering
Tilfredsstiller BREEAMNORs emisjonskrav
Kontrollert og lav
ekspansjon - maks 20 %
Kan transporteres ned til
-20 °C, påføres fra -10 °C
og er temperaturbestandig
fra -40 °C til +110 °C
Utmerket heft til de
aller fleste overflater
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PUR PRO er et helårs byggskum
med lav og kontrollert ekspansjon
som tilfredsstiller BREEAM-NORs
emisjonskrav, kan transporteres
ned til -20 °C og påføres fra -10 °C.
Den herder rask med permanent
fleksibilitet, er UV-bestandig
og kan overmales/pusses. PUR
PRO har utmerket heft til de aller
fleste overflater og kan brukes
til fuging og montering, samt
varme-, kulde- og lydisolering.

Rengjøringsmiddel for byggskumpistoler
Fjerning av uherdet søl av
byggskum, stenlim, o.l.
Renser og beskytter effektivt
mot korrosjonsdannelse
Enkel å bruke
Praktisk spraydyse for
rengjøring av pistol utvendig
og ellers på overflater

Isolering & lufttetting

PUR CLEANER

PUR CLEANER er en petroleumbasert væske for rengjøring av PUR
GUN og andre fugepistoler for
PU-byggskum. PUR CLEANER kan
også brukes til fjerning av søl med
uherdet PU-byggskum, stenlim
o.l., samt effektiv beskyttelse mot
korrosjonsdannelse. PUR CLEANER
er enkel å bruke og kommer med
praktisk spraydyse for rengjøring av
pistol utvendig og ellers på overflater.
500 ml aerosol
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REPARASJON

Hurtigherdende lettsparkel
Reparasjonssparkel som er
klar til bruk og enkel å påføre
Lang holdbarhet, selv
etter åpnet emballasje

Reparasjon

FILLER

Tåler å fryse i forpakning
og kan brukes både
innen- og utendørs
Kan overmales etter
20 minutter
Gir en glatt og jevn finish,
selv uten sliping

300 ml patron

FILLER er en superlett krympefri
hurtigherdende reparasjonssparkel
for hull og skader på ubehandlede/
malte/pussede overflater innenog utendørs. Den tåler å fryse i
forpakning og har lang holdbarhet,
selv i åpnet emballasje. FILLER
er enkel å påføre, kan overmales
etter 20 min og gir en glatt og
jevn finish, selv uten sliping. Blir
vannavstøtende, elastisk og sprekker ikke ved materialbevegelser.

750 ml plastspann
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VANNTETTING

NYHET

Vanntett asfaltlim og tettemasse
Smørbar, vanntett og
permanent fleksibel
Kan påføres på fuktige
overflater og er
umiddelbart vanntett
Herder raskt, UV- og
værbestandig samt god
kjemisk motstand

Vanntetting

AQUASEAL 2.0

Utmerket vedheft til de fleste
byggematerialer, også EPDM,
bitumen, bly, sink og kobber
Egnet til både vertikale og
horisontale påføringer
AQUASEAL 2.0 gir vanntett liming
og tetting på de fleste byggematerialer, inkludert bitumen og
EPDM. Den kan påføres fuktige
overflater, er umiddelbart vanntett
og kan brukes innen-/utendørs. I
tillegg er den UV- og værbestandig og har god kjemisk motstand.

310 ml patron

750 ml stålspann

Tilbehør:
FIBERGLASS TAPE
Selvklebende
armeringstape
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NYHET

ROOF 2.0
Vanntett gummiasfalt forsterket med glassfiber
For tetting av alle lekkasjer,
overganger og sprekker på
tak, takrenner, nedløp, m.m.
Hefter til de fleste
overflater, også våte
Utmerket heft til
bitumen (takpapp)
Kan brukes hele året,
selv ned til -15 °C*
Tåler forlengelse på
170 % uten å sprekke

310 ml patron
1 kg stålspann
5 kg stålspann
10 kg stålspann

Tilbehør:
FIBERGLASS TAPE
Selvklebende
armeringstape
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ROOF 2.0 gir en umiddelbar forsterkning og tetting av lekkasjer på
de fleste typer materialer, i all slags
vær og hefter selv til våte overflater.
Den har høy UV- og værbestandighet og tåler -40 °C til +85 °C.
Innhold av Butylgummi sørger for
høy holdbarhet (minimum 20 år)
og fleksibilitet (tåler en forlengelse på 170% uten å sprekke),
glassfiber sørger for styrke og
bitumen gjør massen vanntett.

NYHET

Spraybar gummiforsegling for raske reparasjoner
Umiddelbar vanntetting
av små sprekker og hull
Rask reparasjon av takrenner,
pipebeslag, nedløp, ect.
Svært enkel å bruke

Vanntetting

RUBBER SEAL
SPRAY

Korrosjonsbeskyttende
Fleksibel, ideell for bruk
på campingvogner,
tilhengere, båter, etc.

500 ml aerosol

RUBBER SEAL SPRAY en er fleksibel gummibasert reparasjonsspray som tetter og forsegler alt
fra små hull til lange sprekker og
revner. Den hefter på de aller fleste
overflater som metall, aluminium,
tre, vinyl, PVC, mur, betong, asfalt,
takpapp etc., og gir et beskyttende lag mot fukt og korrosjon.
Den tåler temperaturer fra -40 °C
til +90 °C, er 100 % vanntett og
overmalbar etter 90 minutter.
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NYHET

ROOF TAPE
Aluminiumforsterket butyltape
Sterk, solid og varig
forseglingstape
Øyeblikkelig heft til de aller
fleste byggematerialer
Enkel å forme og tilpasse
Vanntett forsegling av
overganger og skjøter
Tåler opp til 100 °C

50 mm x 10 m eske
100 mm x 10 m eske
150 mm x 10 m eske
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ROOF TAPE er en utrolig solid og
allsidig forseglingstape som gir
varig tetting og beskyttelse. Den
er 100 % vanntett og hefter til
vanskelige overflater som takpapp,
underlagstak, EPDM, bitumen, plast
(inkl. PP og PE) m.m., samtidig som
den er lett å forme rundt hjørner,
pipe- og rørgjennomføringer og
ujevne overganger. ROOF TAPE
er svært motstandsdyktig mot
UV-stråling og mekanisk belastning.

KAPITTEL
VERKTØY &
NAVN
TILBEHØR

NYHET

MULTIGUN
Proft resultat, uavhengig av type fugemasse/lim
Én fugepistol, uavhengig av
hardheten på fugemassen/limet
Regulerbar kraftoverføring,
fra 12 til 25 kg, reduserer
behov for ekstra muskelkraft
Ergonomisk grep og roterbar
patronholder gjør den enkel
å bruke med høy presisjon
Passer alle standard
290-310 ml lim- og
fugepatroner

1 stk
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Solid og profesjonell fugepistol
med justerbar kraftoverføring,
for alle standard 290-310 ml
lim- og fugepatroner. Pistolen
kan endre trykkraft fra 12 til 25
kg og reduserer dermed behov
for ekstra muskelkraft ved tykke
masser, samtidig som den også
fungerer optimalt på mykere
masser. Dette forenkler arbeidet ved mindre fysisk anstrengelse og mer presis påføring.

Best i test fugepistol for høy presisjon
Solid og profesjonell fugepistol
Enkel i bruk
Kraftoverføring 18:1 gir lettere
pumping og jevnere mengde
Anti drip funksjon for
høy presisjon

Verktøy & tilbehør

TEC GUN

Rustfri og støtsikker

1 stk

TEC GUN 600 ML
Solid og profesjonell fugepistol
Enkel i bruk med
kraftoverføring 12:1
Direkte kraftoverføring fra
pistolhåndtak til presstang
Optimalt resultat gjennom
lettere pumping og
jevnere mengde
Fritt roterende matningsrør
Anti-slitasje mekanisme
som gir lenger levetid

1 stk
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PUR GUN
Kontrollert påføring av byggskum
Brukervennlig og lett
(303 g) proffpistol
Profesjonell og enkel
påføring med justerbar
mengderegulator
Robust - teflonbelagt metall
Leveres med ekstra
forlengningsrør for tilgang
vanskelige steder
Lett å rengjøre

1 stk blister
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PUR GUN doserer av byggskum
raskt, nøyaktig og sikkert med
en egen mengderegulator, slik
at dører/vinduer kan monteres
på en sikker og enkel måte. PUR
GUN er robust og enkel å bruke,
har et ergonomisk grep og lav
vekt (kun 303 gram), og leveres
med to forlengningsrør som gjør
at man kommer enklere til og
kan skumme selv på trange og
vanskelige steder. Teflonbelagte
deler gjør den enkel å rengjøre.

Patronspisser med skrukork
6 stk løse transparente
patronspisser i plast
Patronspissene passer
alle patroner i Tec7- og
Relekta 101-seriene
Passer i tillegg de fleste
andre typer plastpatroner
(290-310 ml)

Verktøy & tilbehør

PATRONSPISSER

6 stk pose

ANCHOR

BLANDERØR
Ekstra blanderør til ankermasse
For gjenbruk patron
ANCHOR kjemisk anker
Brukt blanderør
forsegler patron
Forlenger levetid og gir
bedre økonomisk utnyttelse
av innhold patron

6 stk pose
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