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Lim - Fug - Tape
Sika - DanaLim - 3M™ - Tec7
I denne katalogen finner du et utvalg
av våre mest omsatte produkter
innen Lim, Fug og Tape fra bla. Sika,
DanaLim , 3M™ og Tec7.
Har du spørsmål, kontakt Tingstad AS
Telf 70 17 77 00
Bestilling sendes til:
ordrer@tingstad.no

FUGE & LIM DANA

SIKA FIRESIL MARINE

TAPE 3M
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Sika Marine /blue-line Marine serien
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SikaFlex 295 UV Marine-Lim PMMA og PC

Sika Firesil Marine N - Brannfugemasse

295 UV (shore A 35, spesialmasse
for liming av PMMA og PC ruter
(plexiglass) ekstra UV-bestandig.
Sikaflex 295 UV kan ta imot store
bevegelser og har en utmerket
aldringsbestandighet. Er egnet
også som fugemasse.

Firesil Marine
Brannfugemasse.
Branngodkjent Silikon for Marine
IMO Godkjent / DNV godkjent .

IMO Godkjent / DNV godkjent .
Leveres i 300 ml patron.

300ml

300 ml

292 i (shore A-55, er et monteringslim for over og under vannlinjen.
Vesentlig høyere styrke enn 291i,
men også mindre fleksibel.292i er
polyuretanbasert og har meget god
aldringsbestandighet. Spesielt til
liming av fenderlister. Leveres i
300ml patron. IMO godkjent .
V.no- 300421

SikaFlex -298 FC Marine—Fugemasse
298 Svak tixotropisk fugemasse, for
liming av dekksbord i marine- applikasjoner. Velegnet til blant annet
teak og syntetisk harpix (untatt polyetylen og polypropylen) Super lett å
legge ut (selvutjevnende). God på
liming av alu plater, liming av gulv og
til formstøpte materialer .
IMO godkjent.
600ml

V.no-300420

SikaFlex -290 DC Pro Marine - Natemasse
290 DC - PRO (shore A-40, er en
natemasse for fuging av teakdekk.
290 DC PRO er
polyuretanbasert og har god
aldringsbestandighet. For profesjonell bruk. Lett å legg ut, bruk tannsparkel..
IMO Godkjent.
300ml sort

V.no- 300428

V.no– 175826

SikaFlex 292 I Marine - Monteringslim

Hvit

Farge Lys grå

V.no 300426

Sikaflex-296 Marine - Rutelim
296(shore A-45, Rutelim for liming
av sikkehets laminert, og isolerglass i
marine applikasjoner, meget høy
styrke. Egnet som fugemasse også.
IMO godkjent
Leveres i 600 ml pose.
600ml

V.no-175827

SikaFlex -591 Marine - fugemasse
591 Robust, mugg-resistent hybrid
fugemasse. Kompatibel med ikke –
ferrousmetals. Laveste utslipp på
marine markedet..Utmerket til overmaling med 1C og 2C maling. Til
bruk i Innvendige og utvendige applikasjoner. Levers i 300ml patroner.
IMO godkjent.
Hvit
V.no– 300422
Sort
V.no– 300423
Wood
V.no– 300424
Lysgrå
V.no– 300425

Sika multirpimer marine ( serie 5 og2)
Primre brukes til å forbedre vedheft
ved liming av en rekke
underlag som f.eks. teak, mahogni,
oregon pine og kork. Også til aluminium, galvaniserte plater glassfiberlaminat og andre plasttyper. Brukes
sammen med 290DC ved nating og
ved liming med andre Sika marine
produkter.

250ml

V.no– 300441
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Sikaflex 521 FC Fugemasse

Sikaflex 552 Pur Hybrid konstruksjonslim

Sikaflex-521 FC transparent er et
sterkt lim og elastisk fugemasse som
ikke gulner over tid.
Sikaflex-521 er værbestandig, aldringsbestandig og saltvannsbestandig. Den hefter mot de fleste flater, er
elastisk, overlakkbar, luktsvak og fri
for Isocyana
300ml

Sikaflex 552 er en 1-komp.
pur-hybrid konstruksjonslim til liming
av plater og lister f.
eks karosseri, container og generell
produksjon/reparasjon.
Fri for løsemidler og isocynater.
300ml Hvit

V.no- 300432

V.no 300430

Sikaflex 521 UV Fug&Lim

Sikasil C– Bygg & våtromssilikon

Sikaflex 521 UV ,kortere herdetid
enn Sikaflex-521 FC, herder 3 mm pr
døgn. Herder med hjelp av luftens
fuktighet. Den har støt- og vibrasjonsdempende egenskaper samt er
ferskvann- og saltvannsbestandig.
For liming og tetting av platefalser,
beslag, gjennomføringer, hjørner- og
vinkelkonstruksjoner m.m. Slipebar.

Sikasil-C bygg og våtromssilikon
for innvendig og utvendig bruk,
med god aldringsbestandighet. Fugetetting på bad, toalett og kjøkken.
God vedheft på de fleste underlag
som metaller, betong, malte flater,
tre, mange type plastikk, keramiske
fliser og de fleste sanitærbelegg.
Tilsatt mugg- og soppdreper. LysGrå

300ml

300ml LysG
300ml Transp

V.no- 300439

Sikafast 5211– 2 komp.kostruksjonslim
5211- Hurtigherdende tokomponent limsystem for konstruksjonsliming. Basert på ADPteknologi. Tixotrop pasta som ikke
siger ved påføring.
Oppnår 70% av full styrke etter 10
min. ved 23 C og 50%
rel. luftfuktighet. Passer for sammenføyninger som krever høy styrke .
Lys Grå.
250ml
V.no- 300387
Reservespiss V.no- 300388

Sika Primer 290C

V.no- 300397
V.no– 300412

Sikaflex 265 1K– Rutelim
Sikaflex 265 er en 1-komp.
Glass/ rute lim med høy
UV-bestandighet for innliming .
Rutelim & fugemasse for busser,
trailere og tog .
300ml Sort

V.no- 174728

Sikaflex 221 - Fuge og Lim tetningsmasse
Sika®-Primer 290-DC er en transparent, blekgul væske med lav viskositet, som tørker ved
reaksjon med luftens fuktighet. Den
brukes til å prime dekksbord før nating med Sikaflex®-290 DC eller
liming med Sikaflex®-298.
V.no—300441

Polyuretanbasert fuge-, lim-, forseglings- og tetningsmasse. Brukes bl.a.
som gulvfugemasse, utmerket til
driving. Fester mot de fleste materialer, meget god aldrings- og kjemikaliebestandighet. Slipebar.
300 ml Sort
300 ml Hvit
300ml LysG

V.no– 300415
V.no– 300416
V.no– 300417

Tar forbehold om eventuelle feil, bilde kan avvike fra originalen

4

Tingstad AS . Kontakt; www.tingstad.no ; Telf 70 17 77 00 eller ordre@tingstad.no

FUGESKUM Dana 587 Brannskum

FIRE GUARD Dana 586 Brannskum

Dana 587 PU-Fuge/Brannskum

Dana 586 Fire Guard NBS PU

Fugeskum 588 er en proffesjonell 1komponent polyuretanskum.
Fugeskummet brukes til tetting av
huller i vegger, og til
montering av vindu og dørkarmer.

Profesjonelt brannhemmende 1komponent polyuretanskum.
Produktet har høy vedheft og isoleringsevne.Fire Guard NBS PU Foam
586 kan benyttes der det er krav om
brannmotstandsevne i linjære fuger i
henhold til EN-1366-4. Brukes med
NBS-pistol.

750ml

V.no– 300358

750ml

FUGESKUM Dana 593 NBS-PC Presisjonskum

V.no– 300359

FUGESKUM Dana 592 Montasjeskum

Dana 593 Fugeskum NBS-PU

Dana 592 Montasjeskum

Polyurethan isolerings- og
tetningsskum. Brukes ved montering
av vindus- og dørkarmer, samt ved
tetting av hull og sprekker, og ved
utfylling av hulrom. Fester på nesten
alle byggematerial.
Brukes med NBS-pistol.

Polyurethan isolerings- og
tetningsskum..
Brukes ved montering av vindus- og
dørkarmer, samt ved tetting av hull
og sprekker, og ved utfylling av hulrom. Fester på nesten alle byggematerialer.

750ml V.no –300360

750ml V.no –300361

FUGEMASSE Dana 577 Sanitærsilikon
Dana 577 sanitærsilikon.
Nøytral, elastisk oximbasert silikonfugemasse med fungicider.
Brukes der det er stor risiko for bakterie- og soppvekst,.
Temperaturbestandig fra -50°C til
+120°C.
Tåler fugebevegelser på ± 25%.
300 ml klar
300 ml silkegrå
300 ml hvit

V.no-300362
V.no-300363
V.no-300364

FUGEMASSE ACRYL Dana 557 Overmalbar
Dana 577 Fugemasse akryl
Vannbasert, plastoelastisk fugemasse. Kan overmales.
Tåler ikke konstant vann-påvirkning.
Tåler fugebevegelser
på ± 10%. Brukes rundt dører, vinduer, i revner m.m.

300 ml Grå
300 ml Hvit

V.no—300371
V.no—300372

BRANNFUGEMASSE Dana S564
Dana S564 Brannfugemasse
Brannhemmende, høyelastisk silikonfugemasse til dilasjonsog tilslutningsfuger i bygg. Oppfyller
kravene i DIN 4102,01
- klasse B1. Tåler fugebevegelser på
± 25%.
Primerfri på de fleste overflater.
300ml V.no –300367

FUGEMASSE ACRYL Dana 502 Overmalbar
Dana 502 Fugemasse acryl Pose
Vannbasert, plastoelastisk fugemasse. Kan overmales.
Tåler ikke konstant vannpåvirkning.
Tåler fugebevegelser
på ± 10%. Brukes rundt dører, vinduer, i revner m.m.
600 ml Grå
600 ml Hvit

V.no –300373
V.no - 300374
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FUGEMASSE Dana 515 Byggsilikon
Dana 515 Byggsilikon
Luktfri, elastisk, alkoholbasert silkonfugemasse. Temperaturbestandig fra
-50°C til +150°C. Tåler fugebevegelser på ± 30%. Oppfyller kravene til
ISO 11600 (F/G 25 LM).
300 ml Hvit
300 ml Grå
300 ml Brun
300 ml Sort
300 ml Klar

V.no-300375
V.no-300376
V.no-300382
V.no-300383
V.no-145589

BRANNFUGEMASSE Dana A560 Akryl
Dana A560 Passiv Brannfugm.
Brannfuge A 560 er en elastoplastisk
vannbasert fugemasse på akryldispersionsbasis.
Brannfuge A 560 inneholder ingen
organiske løsningsmidler, halogener
eller asbest.
Brannfuge A 560 er testet iht. retningslinjene i EN-1366-4
300 ml hvit
600 ml Hvit

V.no-174409
V.no-174416

FUGEMASSE Dana 524 MS-Polymer Combi-flex
Dana 524 MS polymer
Fugemasse Combi-flex
Høyelastisk MS-polymer fugelim til
bruk i bygg og industri, herder ved en
reaksjon med luftens fuktighet, og
danner en elastisk fuge,
Tåler fugebevegelser på ±25%. Kan
overmales.
290 ml Klar
V.no -175115
290 ml Grå
V.no -300560
290 ml Hvit
V.no -300561
290 ml Sort V.no -300562

FUGEMASSE Dana 526 MS Polymer

FUGEMASSE Dana 515 Byggsilikon
Dana 515 Byggsilikon Pose
Luktfri, elastisk, alkoholbasert silikonfugemasse. Brukes til alle former av
bygging. God vedheft til de fleste overflater uten bruk av primer.
Temperaturbestandig fra -50°C til
+150°C. Tåler fugebevegelser på ±
30%. Oppfyller kravene til ISO 11600
(F/G 25 LM).
600 ml Hvit
V.no-300377
600 ml Grå
V.no-300378

FUGEMASSE Dana 534 Polyurthane
Dana 534 Polyurethane fugelim
En hurtighærdende 1-komponent
højelastisk polyurethanfugemasse, til
limning og tætning indenfor byggeri
og industri. Har høj ældningsbestandighed og er overmalbar.
300 ml Brun
300 ml Sort

V.no-174879
V.no-174878

FUGEMASSE Dana 522 MS-Polymer
Dana 522 MS Polymer Fugemasse
MS-polymer fugemasser, Fugemassen
herder ved en reaksjon med luftens
fuktighet, og danner en elastisk fuge,
der kan oppta bevegelser på op til +/25 %.
290 ml Grå V.no -300555
290 ml Hvit
V.no -300556
290 ml Sort V.no- 300557
290 ml Brun V.no -300558
600 ml Hvit
600 ml Grå

V.no -300559
V.no- 300554

FUGEMASSE Dana 557 Acryl

Dana 526 MS-Polymer
MS-polymer fugemasser, der kombinerer de beste egenskaper fra silicon
- og polyurethanfugemasser. Fugemassen hærder ved en reaktion med
luftens fugtighed, og danner en
elastisk fuge. Er i overensstemmelse
med reglerne EC No 1935/2004

Dana 557 Acryl Fugemasse
Acrylfugemasse 557 er enn plastelastisk 1-komponent vannbasert
fugemasse som kan overmales .
Anvendes til fuging omkring dør og
vinduer, samt til utfylling av revner,
pladesamlinger, rørgjennomføringer
m.m.

290 ml Hvit
290 ml Sort
290 ml Grå

300 ml Hvit

V.no- 300565
V.no– 300566
V.no– 300567

V.no– 300340

Tar forbehold om eventuelle feil, bilde kan avvike fra originalen

6

Tingstad AS . Kontakt; www.tingstad.no ; Telf 70 17 77 00 eller ordre@tingstad.no

FUGEMASSE Dana 512 Våtromsilikon

SMALFUGEMASSE Dana 509 Akryl

Dana 512 Våtromssilikon
En nøytral høyelastisk
fugemasse. Den herder ved reaksjon
med luftens fuktighet. Er ikke overmalbar.
Hardhet: ca 18-22 shore A
Elastisitet: +/- 25 %
Temperatur: ca -40 til + 120 °C
Vann: Tåler konstant påvirkning av
vann ( ikke til akvarier).

Dana 509 Akryl fugemasse.

300 ml Antrasitgrå V.no– 300355

300 ml V.no-100458

FUGEMASSE Dana 510 Universal

Transparent - Beskytter mot vanninntrenging. Smalfuge 509 er en plastelastisk smalfugemasse på basis av
acryldispersion, den kan oppta fugebevegelser på opp til 20 %. Velegnet
som fugelim til f.eks. tre, murverk,
betong mm, Overmalbar.

SILIKON Dana 514 Universalsilikon

Dana 510 Universal Fugemasse
All-round, nøytral høyelastisk fugemasse. Den herder ved reaksjon
med luftens fuktighet, og danner en
elastisk fuge som kan oppta bevegelser på opp til 25 %.
Velegnet mot glatte flater som f.eks.
gass, emalje, hard PVC, rustfritt stål
m.m .

Dana 514 Universalsilikon

Transparent
Hvit

300 ml

V.no– 100182
V.no– 100215

FUGESKUM Dana 583 Helårsskum

er en nøytral høyelastisk fugemasse.
Den herder ved reaksjon med luftens
fuktighet, og danner en elastisk fuge
der kan oppta bevegelser på op til 25
%.

V.no– 773647

FUGESKUM Dana 580 Byggskum

Dana 583 Fugeskum NBS PU
Anvendes ned til -10 °C, til NBSpistol
NBS PU Helårsskum 583 til NBS
Pistol er spesielt utviklet til presisjons
-arbeid med fuger, ved temperaturer
ned til –10 °C. Ved hjelp av pistolen
oppnås en kontrolleret ekspansjon,
der gjør det lettere og påføre den
rette mengden.

Dana 580 Byggskum Isocyanatfri
Fugeskum med 0 % isocyanat, fleksibel og isolerende.
Byggeskum 580 er en ny type fugeskum, helt uten isocyanater, og basert
på den nyeste teknologi, som gir flere
unike egenskaper: Permanent mer
elastisk enn
traditionelt fugeskum.
Overmalbar

750ml

500 ml

V.no– 300305

KONSTRUKSJONSLIM Dana 293 Hurtiglim

V.no– 300306

TRELIM Dana 465 Frostsikker

Dana 293 Konstruksjonslim

Dana 465 Trelim Vinter

All-round hurtigherdende monteringslim.Konstruktionslimen er en ekstra
sterk monteringslim til de fleste krevende byggeoppgaver. Anvendes til
montering av veggplater, paneler,
lister m.m.
Særlig velegnet til limning av undergulv av bl.a. sponplater.

Frostsikker, all-round PVAc lim for
innendørsbruk.
Velegnet til liming av tre ved temperaturer ned til -10°C

750ml

V.no– 300326

300 ml V.no– 174414
Tar forbehold om eventuelle feil, bilde kan avvike fra originalen
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TRELIM Dana 490 Innendørs

TRELIM Dana 430 Fuktbestandig Ute

Dana 490 Trelim Innendørs bruk.
Utfyllende og hurtig PVAc trelim med
lang åpentid til kald- og varmliming
(brukstemperatur: +10 - + 70°C.) av
tre, sponplater, pap og papir. Oppfyller kravene til D2 i.h.h.t. EN 204/205.
100 ml
750 ml
5 kg

V.no– 172484
V.no– 172480
V.no– 172479

TRELIM Dana 421 Vannfast

Dana 430 Trelim Fuktbestandig
En-komponents, fuktbestandig PVAclim til kald- og varmliming (brukstemperatur +10°C - +90°
C) av tre. Limet oppfyller kravene til
D3 i.h.t. EN 204/205.
750ml

V.no– 175859

TRELIM VINTER DANA 465

Dana 421 Trelim vannfast

Dana 465Trelim Frostsikker

1-komponent fugtherdende
polyurethanlim, spesielt velegnet til
limning av træ med høy
fuktighets innhold samt til limning av
metal, hård plast, ekspanderet polystyren (flamingo), keramiske materialer m.m.

Frostsikret all-round innendørs PVAc
trelim, som er velegnet til limning ved
temperaturer helt ned til -10 °C.
Tåler oppbevaring ned til -40 °C.

750ml

750ml V.no - 300326

V.no-100401

KONTAKTLIM Dana Tac Aqua 288

KONTAKTLIM DANA 281
Dana 281 Kontaktlim

Dana 288 Kontaktlim Aqua

Kontaktlim 281 er en all-round neoprenbasert lettflytende kontaktlim til
liming av tette flater, samt liming hvor
det ønskes øyeblikkelig høy styrke.

DanAtac Aqua Contact 288 er en
vannbasert kontaktlim, basert på
forsterket neoprengummi. Anvendes
til limning av både sugende og tette
materialer

40ml V.no - 338061
150ml V.no– 294829
1l
V.no- 174788

KONTAKTLIM Dana 283 Spraylim
Dana 283 Kontaktlim-Spray
En all-round SBR-basert
kontaktlim i en handy sprayflaske,
utviklet til vedvarende limninger.

200ml spray

V.no- 175849

1L
5L

V.no– 100306
V.no– 100307

GLATTEVÆSKE Dana 901 Spray
Dana 901 Glattevæske f/fuger
Minimerer risiko for fugeslip, til alle
fugemasser.901 er et spesialutviklet
glattemiddel til glatting av silicone-,
polyurethan-, og MS fugemasser
m.fl. Den minimerer risikoen for fugeslip og gjør at fugemassen kleber
mindre til fugepinnen. Kan brukes
både til tørre og våte fugepinner.

250ml Spray

V.no– 100128
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SMELTELIM Dana 815-816

PISTOL Smeltelim 12mm

Dana Smeltelim 815-816

Dana Pistol Smeltelim220W

Universal smeltelim i stenger
Limstengerne er universelle smeltelim i stenger med en diameter på
12 mm :

Limstaver som passer er DANA
815og 816

Pistol V.no– 302483
12mm Transp
V.no 302481
12*300ml gul 25kg V.no302486

MONTASJE EKSTRA Dana 292 Hurtigherdene

TEKSTILLIM Dana 327 Tekstillim

Dana 292 Montasjelim Ekstra

Dana 327 Tekstillim

Montage Ekstra 292 er en phthalatfri
fuktherdende montasjelim, som er
særdeles velegnet til oppsetning av
speil, panel, trappeforkanter m.m.

Tekstillim 327 er en vannbasert naturgummilim til limning av tekstiler,
f.eks. arbeidstøy, møbelstoff, lær,
skinn og skumgummi.

290ml Sort
290ml Grå
290ml Hvit

40ml
250ml

V.no– 100408
V.no– 100409
V.no- 100181

V.no– 100410
V.no– 100411

PVC RØRLIM Dana 309

EPOXY LIM Dana
Dana Epoxy lim dobbelsprøyte

Dana 309 Rørlim f/PCVC-ABS

Hurtigherdende to-komponents
epoxylim i praktisk dobbelsprøyte.
Brukes til jern, aluminium, stein, keramikk, glass, betong m.m., overalt
der det stilles store krav til styrke,
vannfasthet og temperaturbestandighet.

PVC Rørlim 309 er en spalteflytende
lim for PV /ABS, Produktet er hurtig
herdende , spesielt
utviklet til profesjonelt bruk.

24ml

150ml

V.no– 300384

V.no– 174888

FUGEPISTOL H-14 Dana f/patroner

FUGEPISTOL TRYKKLUFT DanaT-16-22X

Dana fugepistol for patroner 290310ml

Dana Fugepistol Trykkluft

Lakkert med plasthåndtak. Trunnløs
frammating. Modell for 0,3 l patroner.

Høykvalitets pistol for luft tilkobling
T16– for patron. T22 for pose.

V.no– 300390

T16 f/patron
T22 f/poser

V.no- 300395
V.no- 300396
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FUGEPISTOL Dana H45

FUGEPISTOL Dana H2

Dana Fugepistol H45 f/Patron
Fugepistol i ekstra høi kvalitet, fremstillet av aluminium og
overlakkert stål.Proff.

V.no– 172460

Dana Fugepistol H2 f/Poser
Fugepistol i ekstra høi kvalitet, fremstillet av aluminium og
forkrommet stål. H-2 kan
anvendes til 600 ml poser samt til
suging fra spann .
V.no 172461

RENSEVÆSKE Dana f/fugeskummpistol
Dana 599 Renseveske for pistol

GLASS TETNINGSLIST Kiso 141 Dana
Dana Tetningslist Kiso 141 EPDM
m/tape .
Tetningslist for dører og vinduer i tre.

500ml V.no– 146697

2*8-225m
3*9-150m
4*9-125m
4*10-125m

V.no- 174402
V.no– 174403
V.no– 412428
V.no– 174404

BUNNFYLLINGSLIST Dana 980 Polyetylen

BUTYLBÅND Kiso 380
Dana Butybånd Kiso 380

Dana 980 Bunnfyllingslist

Selvklebende tetningslist mellom
termoglass, glasslister og karm
itrevindu.

Fugebånd 980 anvendes som underlag ved fugning med elastiske fugemasser, for at sikre korrekt dimensionering samt at fugemassen ikke hefter i fugens bun

3*10mm-22m V.no 300470
4*19mm-16m V.no 300472

BUNNFYLLINGSLIST Dana 980 Polyetylen
Dana 980 Bunnfyllingslist (store
lengder)
Fugebånd 980 anvendes som underlag ved fugning med elastiske fugemasser, for at sikre korrekt dimensionering samt at fugemassen ikke hefter i fugens bun
Ø10mm*600m
Ø13mm*400m
Ø16mm*250m
Ø20mm*150m

V.no 179670
V.no-179671
V.no-179681
V.no-179682

Ø10mm*50m
Ø13mm*50m
Ø20mm*50m
Ø40mm*120m

V.no– 174183
V.no– 174184
V.no- 174186
V.no– 174190

BUNNFYLLINGSLIST Dana 981 Polyetylen
Dana 981 Bunnfyllingslist
Fugebund 981 anvendes som underlag ved fugning med elastiske fugemasser, for at sikre korrekt
Dimensionering.
Ø20*1m pk a200stk V.no 100148
Ø25*1m pk a100stk V.no 100149
Ø30*1m pk a100stk V.no 100152
Ø40*1m pk a50stk V.no 100155

Tar forbehold om eventuelle feil, bilde kan avvike fra originalen
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SPARKEL Dana 631 Universal

FINSPARKEL Dana 615 Acryl

Dana 631 Sparkel Universal

Dana 615 Finsparkel Acryl

En fyldig vannfast og hurtigtørkende
sparkelmasse. Den er hurtig og god
å arbeide med.
Velegnet til sparkling av nesten alle
overflater, som f.eks. glassfiber,tre,betong og metall, såvel inne
som ute.

Finsparkel 615 er en acrylbasert
finsparkelmasse til innendørs bruk .
Er velegnet til overmaling med maling i mange glans
varianter

200 ml
170ml hvit

FUGEPISTOL SKJELETT METALL

FUGEPISTOL B600 Dana

Lett og hendig fugepistol av god
kvalitet. Sikrer jevn fremføring
av fugemasse. Utstyrt med utløsermekanisme for å redusere
trykket på fugepatronen, slik at
man unngår uønsket søl.
Pistol

Dana fugepistol f/patron og poser
Den nyeste teknologi innenfor Professional fugepistoler er
samlet i B-600, der er en batteridrevet lettvekts pistol utenstempelgang.
Batteriet rekker til ca. 30 poser eller
50 patroner på en
oppladning

V.no-294710

Pistol

TEC7 MS Polymer Fug&Lime masse
Tec7 erstatter monteringslim, trelim, polyuretanmasse, silikon, sanitær-fugemasse, akryl, butyltetting,
natemasse og vinduskitt!
Limer, fuger og fester til «alt» .
300ml Hvit
300ml Sort
300ml Grå
300ml L.Grå
300ml Trans.
300ml Eik

V.no– 101677

V.no– 122386

V.no 174848
V.no 174847
V.no 174849
V.no 174852
V.no 174853
V.no 300525

V.no– 100157

TEC7 Cleaner
Tec7-Cleaner er et universalt -rense,
avfettings-og fugeglattemiddel. Den
inneholder ikke aromatiske eller klorinerte løsemidler, og er derfor sikker i
bruk på de fleste overflater.Tec7Cleaner har en nøytral lukt av løsemiddel.
Spray 500ml

V.no– 174863

SITRUSRENS Tingstad
Tingstad Sitrusrens
400 ml spray Rensemiddel og limfjerner

400 ml V.no 175855

Tar forbehold om eventuelle feil, bilde kan avvike fra originalen
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Scotch® Pro Emballasjetape 371, Klar

3M™ Scotch® H-180 Hånddispenser
3M™ Scotch® H-180 Hånddispenser
er en robust, håndholdt tapedispenser som er enkel å bruke. Til lukking
av vanlige esker. Den har en justerbar tapebrems som gir mulighet til å
kontrollere stramming og mating.
H-180 hånddispenser er laget av
plast og metall og kan brukes til tape
opptil 50 mm bredde

Gummilim kleber raskt til en rekke
typer kartonger
Ryggen former seg rundt kanter og
grove områder for en tett forsegling.
Motstår kantriving og splitting for å
holde inneholdet sikret.

38mm x 66m V.no 101822

V.no– 174423

For andre bredder &
lengder, ta kontakt .

Scotch® Embalasje-glassfibertape 8956

3M™ Lerretstape 3939 Scotch

Den garanterer at veldig store emballasjer (til for eksempel husholdningsapparater) lukkes godt.
Ekstra sikkerhet: På grunn av glassfiber i lengderetningen er det ikke lett
å rive i stykker tapen i den horisontale delen.

Lerretstape i industriklassen for skjøting, maskering, lapping, tetning og
sømming. Høy strekkstyrke gir sikkert hold under belastning. Tykt gummilim fester seg til de fleste grove og
jevne overflater og gir tett forsegling.
Sølvfarget polyetylenoverflate motstår slitasje, avskalling og vann.
Godt valg for opphenging av polyetylenduker for avgrensning

19mm x 50m V.no-7000035364
For andre bredder &
lengder, ta kontakt .

For andre bredder &
lengder, ta kontakt .

3M™ Aluminiumsfolietape 1404

3M Dual Lock™355D Kraftig borrelås, Sort

Fukt- og kjemisk bestandighet. Forsegler og beskytter mange følsomme
komponenter og overflater. Bidrar til
å beskytte plastkomponenter mot
deformasjon som skyldes varmepåvirkning. Øker synbarheten ved å
forsterke lyskilder. Beskytter deler
mot skade fra ild- og flammepåvirkning. Motstår UV-degradering, og gir
langvarig bruksverdi.
For andre bredder &
lengder, ta kontakt .

SØLV 50mmx55M V.no-338483

SØLV 48mmx55M V.no-338445

Sort festesystem med soppformede
stilker og en bakside med et trykksensitivt akryllim. Type 250 passer til
Type 170, 250 eller 400. Lukkes med
et hørbart knepp. Fem ganger strekkraften til vanlige festesystemer med
kroker og løkker. Åpnes og lukkes
1000 ganger før det mister 50 % av
den opprinnelige strekkraften.
For andre bredder &
lengder ta kontakt

2 x 25mm x 5m

V.no 338519

3M Dual Lock™ SJ356B Kraftig borrelås Klar
Klar borrelås med soppformede festehoder og klar akryl trykkfølsomt lim
Type 250 kan pares med Type 170,
250 eller 400. En "klikkelyd" høres
når de to delen sammenføyes.
Fem ganger styrken til tradisjonell
"Krok/Løkke" borrelås. Kan åpner og
lukkes 1000 ganger før50% av den
originale styrken reduseres

25mmX2.5m V.no– 338521

Tar forbehold om eventuelle feil, bilde kan avvike fra originalen
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3M Scotchmate™SJ-352D Borrelås, Sort

For andre bredder &
lengder ta kontakt

3M Dual Lock Borrelås, Sort

Baksiden har en gummibasert tape
med høy ytelse designet for innendørs bruk som krever middels temperaturmotstand. Gir fast klebing til en
rekke overflater. Slitesterkt for tusenvis av lukkinger. Egnet for en rekke
industrier som transport, elektronikk,
kontorutstyr, butikkmontering og skilt
både inne og ute.

Baksiden har en gummibasert tape
med høy ytelse designet for innendørs bruk som krever middels temperaturmotstand. Gir god vedheft til en
rekke overflater.. Slitesterkt for
tusenvis av lukkinger. Rask festing
bidrar til å redusere produksjonstid
og -kostnader. Best egnet til bruk
innendørs.

25mm x 5m

25mmX1.25m V.no– 338522

V.no-338520

3M™ Limoverføringstape dobbelsidig 9473

3M™ VHB™ Dobbeltsidig tape 4950P

VHB™ overføringstape har en tynn
profil, som kombinert med sterke akryllim gir holdbare sammenføyninger .Gjennomsiktig og ideell for mange
industrielle bruksområder både innvendig og utvendig, og kan erstatte
nagler, punktsveiser, flytende lim og
andre permanente limtyper. Kortsiktig
temperaturtoleranse på opptil 260 °C,
tåler driftstemperatur på opptil 149 °C.
For andre bredder &
lengder, ta kontakt .

19x55 M

V.no– 338420

3M™ VHB™ Dobbeltsidig tape 4910F, Klar
Den raske og enkle permanente
festemetoden gir høy styrke og langvarig holdbarhet. Trykkfølsomt lim gir
sammenføyning ved kontakt og
umiddelbar styrke for håndtering
Klar, 1 mm tykk, med lim for generelt
bruk og formbar akrylskumkjerne for
god ytelse i en rekke applikasjoner,
spesielt på overflater med høy overflateenergi.
For andre bredder &
lengder ta kontakt

19mm x 33M V.no-338499

3M™ VHB™ Dobbeltsidig tape 5952F, Sort

For andre bredder &
lengder ta kontakt

Den raske og enkle permanente
festemetoden gir høy styrke og langvarig holdbarhet. Trykkfølsomt lim gir
sammenføyning ved kontakt og
umiddelbar styrke for håndtering.
Sort, 1,1 mm tykk tape, med et modifisert akryllim og svært formbar
akrylskumkjerne som fester seg til et
bredt spekter av substrater, inkludert
de fleste typer pulverlakk og ujevne
overflater.
19mm x 33M V.no– 100291

Den raske og enkle permanente
festemetoden gir høy styrke og langvarig holdbarhet. Trykkfølsomt lim gir
sammenføyning ved kontakt og
umiddelbar styrke for håndtering.
Nesten usynlig festing holder overflatene jevne. Hvit, 1,1 mm, lim for generelt bruk på begge sider av en fast
skumtype, fester seg til mange overflater med høy overflateenergi.
For andre bredder &
lengder, ta kontakt .

19mmX 33 M V.no-338430

3M™ VHB™ Dobbeltsidig tape 4910F, Klar
Rask og enkel permanent heftemetode som gir høy styrke og langvarig
holdbarhet. Trykkfølsomt lim hefter
ved kontakt og gir umiddelbar håndteringsstyrke. Klar, 1 mm tykk, universallim og fast akrylskumkjerne
som gir god ytelse i en rekke bruksområder, spesielt på substrater med
høy overflateenergi
19 mm x 11M V.no– 100294

3M™ VHB™ Dobbeltsidig tape 5952F, Sort
Den raske og enkle permanente
festemetoden gir høy styrke og langvarig holdbarhet. Trykkfølsomt lim gir
sammenføyning ved kontakt og
umiddelbar styrke for håndtering.
Sort, 1,1 mm tykk tape, med et modifisert akryllim og svært formbar
akrylskumkjerne som fester seg til et
bredt spekter av substrater, inkludert
de fleste typer pulverlakk og ujevne
overflater.
19 mm x 13M V.no– 100292
Tar forbehold om eventuelle feil, bilde kan avvike fra originalen
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3M™ Maskeringstape BCSR 101E

3M™ Maskeringstape 201E
Maskeringstape 201E er den tøffe
maskeringstapen i det daglige
arbeidet. Tapen er av kreppet papir
som gjør at den er enkel å forme og
rive, samt at den trekkes lett av rullen uten å splintre eller dele seg.
Fester til mange forskjellige
overflater .
18mmx50M V.no– 173500
24mmx50M V.no– 174006
36mmx50M V.no– 174259
48mmx50M V.no– 174007

Maskeringstape 101E holder seg på
plass rundt hjørner og over ruglete
overflater. Limet fester seg umiddelbart til papir, metall, tre, plastikk,
glass, malte, og andre rene overflater
uten at den krøller og løfter seg. Lett
å fjerne uten at den ryker, eller etterlater limrester.
18mmx50M V.no- 338470
24mmx50M V.no– 338472
36mmx50M V.no– 338474
48mmx50M V.no- 338476

3M™ Maskeringstape 301E

3M™ Scotch® Fine Line Maskeringsteip 218

Industriell innendørsbruk.
Kraftig tykkelse på kreppetpapiret for
rette malingslinjer, og for at maling
ikke trekker gjennom tapen. Ren og
enkel fjerning etter herdesyklus. Bestandig mot løsemidler og fuktighet
18mmx50M
24mmx50M
36mmx50M
48mmx50M

3M™ Scotch® Fine Line Maskeringstape 218 er en tynn grønn tape av
polypropylen med gummilim som gir
et godt resultat.
Passer godt til maskering av rette
linjer. Ryggmaterialet strekkes lett i
runde kanter og kan enkelt rives med
hendene. Kan tapes over akryllakk
og tillater hurtig overmaling med liten
sjanse for skader på underlag

V.no- 302406
V.no- 302404
V.no- 302407
V.no- 302405

3M™ Maskeringstape 401E

19mmx55M

SCOTCH® maskeringstape 2090 blå, langtid

Høykvalitetes industriell maskeringstape for innendørs bruk.
Kraftig kreppet papir for rette
malingslinjer, og for at maling ikke
trekker gjennom tapen.
Kraftig bakside for bedre holdbarhet. Tåler temp opp til 140C i en
time.
24mmx50M V.no– 175802
36mmx50M V.no– 175803
48mmx50M V.no– 175804

3M™ Maskeringstape for pulverlakkering

For andre bredder &
lengder, ta kontakt .

Maskeringstape for pulverlakkering
8902 er en tynn, blå polyestertape
med silikonbasert lim som tåler høy
varme. Tapen er lett å fjerne og er
utformet med tanke på situasjoner
med høy temperatur og stort press.
Passer godt til pulverlakkering. Fjernes enkelt og rent fra overflater av
anodisert aluminium, rustfritt stål og
glass etter fem timer på 177°C. 0,09
mm tykkelse.
50mmx60M V.no- 338502

V.no- 338460

Tapen er UV- og vannbestandig og
kan brukes til en rekke formål innen
profesjonell maskering. Den hefter til
de fleste overflater uten gjennomfarging, slik at du får rene malekanter.
Tapen kan enkelt fjernes fullstendig
etter 14 dager.
18mmx50M
25mmx50M
48mmx50M

V.no– 338468
V.no– 338473
V.no– 338471

Scotch® Maskeringstape 3434, Blå
Premium maskeringstape i kreppet blått papir. Enestående motstandsdyktighet overfor løsemidler og vann. Fester godt og er
likevell enkel å fjerne.Utviklet for å
kunne brukes på de fleste applikasjoner i lakkverkstedet og tåler
opp til 110°C

48mmx50M V.no- 338475

For andre bredder &
lengder, ta kontakt .
Tar forbehold om eventuelle feil, bilde kan avvike fra originalen
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3M™ Byggfolietape 4828 (SITAC-godkjent)

3M™ Dampsperre tape 8067E SITAC-godkjent
Patentert tape som brukes til
permanent lufttetting i overganger, skjøter og gjennomføringer.
Tapen er SITAC-godkjent og
P-merket for skjøting av aldringsbestandig byggfolie (luft- og
fuktsperre). Tapen hindrer fukt i
bygningen, fester til de fleste
byggematerialer og kan monteres
i temperaturer ned til -18ºC.

Transparent polyetylentape som
brukes for å feste, skjøte og reparere
byggfolie. Tapen er SITAC-godkjent
og P-merket for skjøting av aldringsbestandig byggfolie (luft- og fuktsperre).Tapen er fukt, kulde og UVbestandig samt aldringsbestandig.Fungerer som diffusjonssperre
rundt vinduer og dører.
50mmx25M

50mm x 25M V.no-338489

V.no-338488

3M ELEKTRO -ISOLERINGSTAPE 33+

3M™ Temflex™ 1500 Vinyl elektrotape

Svært formbar med god fleksibilitet –
for fukttett elektrisk og mekanisk
beskyttelse med minimalt volum.
Holder et høyt ytelsesnivå i temperaturer opp til 105 °C.
Passer for kaldværsbruk ned til -18 °
C, uten å bli sprø.
UL-, CSA- og VDE-godkjent.
Sort 19MMX20M

V.no-338493

Gir god motstand mot slitasje, syre,
baser og varierende værforhold –
inkludert sollys. Gir høy elektrisk
styrke. Holder et høyt ytelsesnivå i
temperaturer opp til 90 °C. Tape for
profesjonell bruk,.
BLÅ 19mm x 20M
GUL 19mm x 20M
RØD 19mm x 20M
HVIT 19mm x 20M
SORT19mm x 20M

V.no-229040
V.no-229044
V.no-229043
V.no-229041
V.no-338490

GUL/GRØNN 15mmx10m V.no 338625

Sperrebånd rull a 500 M

3M™ 767i Varseltape
Bruk den til alle ikke-kritiske bruksområder. Med en formbar bakside er
denne vinyltapen ideell til bruk på
kurvede og ujevne overflater. Gummilim med god umiddelbar klebing på
mange overflater. Opprettholder
skarpe farger over tid for holdbar
kvalitet. Pr. rull 50mm x 33M
Gul/Sort
Rød/Hvit

Sperrebånd i rød/hvit eller gul/
sort for avsperring og oppmerking. Leveres i meget hendig
dispenser som gjør avrullingen
enkel. Sperrebånd i Polyeterlen.
75mm x 500M pr rull
Gul/ Sort
Rød/Hvit

V.no– 302366
V.no– 302365

V.no-338503
V.no-338504

3M™ Safety-Walk™ 310 Myk type , Svart
3M Safety-Walk ™ Myk type. Selvklebende sklisikkert belegg som gir
en myk, komfortabel, hygienisk og
sklisikker overflate, for barfot- eller
lett skotrafikk. Kan bl.a. brukes i omkledningsrom, bad, dusj, rundt svømmebasseng, båter og vannsportsutstyr .

For andre bredder &
lengder, ta kontakt .

25mmx18,3M V.no-175127

Tar forbehold om eventuelle feil, bilde kan avvike fra originalen
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3M™ Scotch-Weld™ Spraylim 74– Skumplast
Konstruert spesifikt for skum og stoff
Påføres med et løkkespraymønster
optimalisert for skuminnfesting.
Leverer profesjonell, industriell styrke
for krevende anvendelser.
Gir rask og aggressiv klebing for rask
sammenføyning av vedheft med høy
belastning.
500ml

V.no-338050

3M™ Scotch-Weld™ Spraylim 75
Fingerspissfølelse, målrettet kontroll
sikrer minimalt med overspray, søl og
rengjøring. Formulering med lite
inntrekking gjør at den fester sarte
substrater uten at materialet
ødelegges. Limet holder seg klebrig
slik at materialer kan tas av og settes
på gjentatte ganger. Formuleringen
gir ikke avfarging eller flekker, men
pålitelig og effektiv ytelse.
500ml

3M™ Scotch-Weld™ Spraylim 80

3M™ Scotch-Weld™ Spraylim 90-Sterk

Limer de fleste typer gummi og vinyl
Høy styrke og høy temperaturmotstand.
Kan brukes for innvendige tak i biler
Tørker raskt, kleber raskt.
500ml

V.no-338040

V.no-338054

Hurtigtørkende, transparente spraylim som hefter til betong, treverk,
MDF, laminater, polyetylen og mer.
Det ekstremt sterke vedheftet gir deg
hurtige resultater for å sikre at prosjekter går fremover. Denne industrielle formelen er enkel å dosere og
påføre direkte på overflater og materialer og gir ekstra fordel med høy
varme og fuktighetsbestandighet.
500ml

Pervaco Merkespray Fluo f/oppmerking
Merkespray av høyeste kvalitet som
kan brukes i alle retninger. Multifunksjon – kan brukes i alle retninger.
Renner ikke, men "bygger" fargen
utover.Tørker omgående
Meget høy synbarhet . Garantert å
tømme boksen 100% inntil 3 år fra
kjøpsdato. Ideell til industri og
Anlegg.
500ml Rød V.no– 295055
500ml Orange V.no– 295056
500ml Gul
V.no– 295057

V.no-338056

Spray Industrilakk /Maling
Ekte industrimaling på sprayboks!
Profesjonell rusthindrende spraylakk
for vedlikehold og reparasjon. Til
bruk innen industri, landbruk, offshore og verksted.. Ta kontakt for
andre RAL farger.
400ml Blå
400ml Rød
400ml SortMatt
400ml Gul

V.no– 294868
V.no– 294874
V.no– 294875
V.no– 294878

Tar forbehold om eventuelle feil, bilde kan avvike fra originalen
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