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TEC7
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.

SUPER PLUS

Art.nr
T535205
T535105
T535516
T535506
T535406
T535876
T535306
T535206
T535576
T535106
t535706

NRF-nr
9511357
9511356
9511374
9511405
9511404
9511408
9511403
9511402
9511406
9511401
9511447

FOAMTACK

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.

Forpakning
50 ml SUPER GLUE m/ 200
ml SUPER AKTIVATOR blister

Forpakning
Hvit 100 ml tube
Sort 100 ml tube
Antrasitt 310 ml patron*
Beige 310 ml patron*
Brun 310 ml patron*
Eik 310 ml patron*
Grå 310 ml patron
Hvit 310 ml patron
Lys grå 310 ml patron
Sort 310 ml patron
teglstenrød 310 ml patron*

Art.nr
NRF-nr
T501702 9511487

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.

Forpakning
750 ml aerosol

Art.nr
NRF-nr
T670009 9511352

SUPER
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.

Forpakning
10 ml blister

Art.nr
NRF-nr
T501802 9511449

TRANS CLEAR

TRANS INOX

TRANS CLEAR er en krystallklar lim, fugeog 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
CLEAR tåler å fryse i forpakning, limer
sterkt, herder raskt, forblir fleksibel,
tåler UV-stråler, samt er meget aldringsbestandig, krympefri og overmalbar.

TRANS INOX er en grå metallic lim, fugeog 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
INOX tåler å fryse i forpakning, limer
sterkt, herder raskt, forblir fleksibel,
tåler UV-stråler, samt er meget aldringsbestandig, krympefri og overmalbar.

Forpakning

Art.nr

NRF-nr

100 ml tube
310 ml patron

T539505 9511355
T539506 9511407

Forpakning
310 ml patron

Art.nr
NRF-nr
T539509 9511486

X-TACK

XEALPRO

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.

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.

Forpakning

Art.nr

NRF-nr

290 ml patron

T534525 9511465

Art.nr NRF-nr
T528002 9507255

Forpakning
Hvit 310 ml patron
Transparent 310 ml patron

T528008 9507258

Lys grå 310 ml patron

T528006 9507257

CA CLEAN

HP CLEAN

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.

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 HACCP-normen. Det
gjør den trygg i bruk for mennesker, dyr og
miljø. Den kan brukes innen- og utendørs,
konsentrert eller utblandet med vann.

Forpakning
1 liter sprayflaske

Art.nr
NRF-nr
T483072 9815551

Forpakning
1 l sprayflaske
5 l kanne med helletut

Art.nr
NRF-nr
T483084 9511453
T483094 9511454

PUR PRO

PUR CLEANER

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.

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.

Forpakning
750 ml aerosol

Art.nr
NRF-nr
T670005 9511432

PUR
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.
Forpakning

Art.nr

750 ml aerosol

T670001 9511431

NRF-nr

Forpakning
500 ml aerosol

Art.nr NRF-nr
T670801 9511433

MULTICLEAN

REMOVE ALL

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.

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.

Forpakning
500 ml aerosol

Forpakning
50 ml flaske

Art.nr
NRF-nr
T483071 9511421

Art.nr
NRF-nr
T483070 9511365

SCRUB

TEC7 CLEANER

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.

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.

Forpakning
500 ml flaske

Forpakning
500 ml aerosol

Art.nr
T483075

NRF-nr
9815818

Art.nr
NRF-nr
T683041 9511411

GT7

TEC GUN

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.

TEC GUN er en solid og profesjonell fugepistol. Enkel i bruk med perfekt balanse og
kraftoverføring 18:1 som gir optimale resultat ved lettere pumping og jevnere mengde.
Dreibar skål og Anti drip funksjon sørger for
høy presisjon. Støtsikker i solid stålmateriale og rustfri. Avmerkede smørepunkter for
lang levetid og funksjonalitet (5 års garanti).
Kåret til ‘Best i test’ av Byggnadsarbetaren.

Forpakning
200 ml aerosol
600 ml aerosol

Art.nr
NRF-nr
T683201 9511451
T683214 9511452

PUR GUN
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
355 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.
Forpakning
1 stk blister

Art.nr
NRF-nr
T670901 9511434

Forpakning
1 stk

Art.nr
NRF-nr
T315200 9511409

101 BRANNAKRYL

101 AKRYL PLUS
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. Den tåler å
fryse ned til -18 °C i patron, gir en glatt
og fin overflate, er svært UV-bestandig
og kan overmales etter ca. 20 minutter.

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. Hefter til betong, tegl, leca,
stål, tre, gips, glass, pvc, m.m. i tillegg
til de fleste ikke-porøse overflater.

Forpakning
hvit 310 ml patron

Forpakning
310 ml patron

Art.nr
NRF-nr
T599715 9511304

101 BRANNSKUM

Art.nr
NRF-nr
T599629 9201351

101 GUN

101 BRANNSKUM er et ekspanderende
pistolbyggskum med Brannklasse B1 (DIN
4102-1) for branntetting av hulrom i gulv,
tak og vegger. Den hindrer spredning av
ild, røyk og gass i opptil tre timer, testet
for EI 20 – EI 180 etter den europeiske
standarden EN 1366-4. 101 BRANNSKUM
har meget god isoleringsevne, både
mot temperatur og lyd, hefter godt til
de fleste materialer og herder raskt.

101 GUN er støtsikker og passer til alle
standard fuge- og limpatroner. Den har
kraftoverføring 7:1 for lett pumping og jevn
mengde, og anti drip funksjon for bedre
presisjon og mindre søl. 101 GUN har
integrert punkteringsverktøy som brukes
hvis massen har herdet i dysen etter forrige gangs bruk. Den har også zinkbelagt
stålramme og håndtak, samt korrosjonsbestandig stempel og glidekomponenter.

Forpakning
750 ml aerosol

Forpakning
1 stk

Art.nr
NRF-nr
T599633 9201357

Art.nr
NRF-nr
T599670 9511467

101 FUGEFJERNER

101 DEKKFILT
101 DEKKFILT beskytter overflater ved
bygging og oppussing, samt flytting av
møbler o.l.. Den har høy absorbsjonsevne
av væske og undersidens beskyttelseslag
av plast hindrer væske å trenge gjennom
til underlaget. Ligger stabilt og gir et
tryggere arbeidsmiljø. Er lett å tilpasse
til ønsket størrelse, miljøvennlig og
økonomisk i bruk da den raskt kan rulles
sammen og benyttes flere ganger.

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.
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.

Forpakning
10 m rull

Forpakning
1 stk blister

Art.nr
NRF-nr
T599020 9507253

101 FUGEGLATTER
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.

Forpakning
1 stk blister

Art.nr
NRF-nr
T599650 9511463

Art.nr
NRF-nr
T599649 9511462

101 METERSTOKK

101 MINERALULL

101 METERSTOKK har 2 meter lengde,
reversibel skala for avlesning begge
veier og både vinkel- og dybdemåler.
Dypt preget avmerking ned til millimeter og desimeter markert med røde tall.
Nøyaktighet iht. EU-Standard accuracy
class III. Produsert i 30 % glassfiberforsterket Polyamid-materiale for lang levetid
og er motstandsdyktig mot skraping, samt
de fleste kjemiske stoffer og vann/fukt.

101 MINERALULL oppfyller krav til
branntetting gjort sammen med den SP
FIRE RESEARCH-sertifiserte fugemassen
101 BRANNAKRYL. Med lav vekt og gode
termiske egenskaper er den ideell å bruke
som fyllmasse for branntettingsprodukter
og isolere mot høye temperaturer (opptil
+1400 °C) fra f.eks. pipeløp og ovner. Den
er lett å forme, fyller godt og er mindre
irriterende for huden enn f.eks. steinull.

Forpakning
20 stk eske

Forpakning
25 x 48 x 600 mm 1 stk blister

Art.nr
NRF-nr
T599647 9511466

Art.nr
NRF-nr
T599624 9201355

101 REN SKRUBB HD

101 PATRON KIT
101 PATRON KIT består av fugedyse,
patronpropp og forlenger til alle
standard plast fuge- og limpatroner.
De forenkler tilgangen til vanskelige områder og gjør fuging og liming
mye enklere. Patronproppen forsegler
patroner slik at massen ikke tørker
mellom bruk. 360° dreibar fugedyse
gjør det enkelt å komme til vanskelige
fugeområder. Forlengeren gjør fuging
og liming enklere på trange plasser.

Ekstra kraftig håndrens utviklet og testet
for å sikre god håndhygiene, med spesiell
rengjøringsevne til ekstremt vanskelig
industriell smuss. Fjerner enkelt smuss
som 2-komponent maling, uherdet
fugemasse og PU-skum, akrylmaling, lim,
harpiks og lignende. Den rengjør effektivt
og dypt inn i porene med en skrubbende
effekt, samtidig som den inneholder
effektive fuktighetsgivende stoffer.

Forpakning
3 stk blister

Forpakning
250 ml tube

Art.nr
NRF-nr
T599655 9511491

101 REPAIR STICK
101 REPAIR STICK er et universalkitt som
er enkelt å arbeide med ved reparasjoner,
bygging, liming og tetting. Den gjennomherder på 15 minutter og kan brukes på
alle typer metall, de fleste former for
plast, treverk, glass, keramikk, betong,
stein, m.m. Kan også brukes under vann.
Etter herding har 101 REPAIR STICK god
kjemikaliemotstand og kan borres og
sages i, slipes, gjenges, pusses og males.

Forpakning
54 g blister

Art.nr
NRF-nr
T599699 9511479

101 REPAIR TAPE+ HD

Art.nr
NRF-nr
T599600 9511367

101 REPAIR TAPE+
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. 101 REPAIR
TAPE+ er velegnet for både privat bruk
og alle typer bransjer; hus og hjem,
redskap, båt, bil, lastebil, caravan, landbruk, industri, vvs, vedlikehold, osv.
Forpakning
Transparent 0,5 x 25 mm x 3 m
sort 0,5 x 25 mm x 3 m

Art.nr
NRF-nr
T599690 9511363
T599689 9511364

101 SKUMPISTOL

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, isolerer opptil 8000
volt, og er velegnet for både privat bruk
og alle typer bransjer; hus og hjem,
redskap, båt, bil, lastebil, caravan, landbruk, industri, vvs, vedlikehold, osv.

101 SKUMPISTOL er en praktisk patentert
skumpistol i resirkulerbar plast som er
et rimelig alternativ til metallpistoler og
passer alle aerosoler tilpasset pistolbruk.
Den er enkel i bruk da godt pistolgrep og
lav vekt gir en stødig og presis dosering.
Det medfølger fire rør som kan brukes
flere ganger når man fester medfølgende propp på tuppen. Med utskiftbare
rør er ikke rengjøring nødvendig.

Forpakning
Sort 0,5 x 50 mm x 10 m
Transparent 0,5 x 50 mm x 10 m

Forpakning
1 stk blister

Art.nr
NRF-nr
T599695 9511361
T599698 9511362

Art.nr
NRF-nr
T599015 9511302

101 TØMMERBLYANT
101 TØMMERBLYANT er blyant og
målestokk i ett. Den har god holdbarhet
og er produsert av lindetremateriale med
middels hardhet (HB) bly. I tillegg er den
enkel å spisse og vannfast. Denne norske
oppfinnelsen er designbeskyttet gjennom
Norsk Patentbyrå AS. 101 TØMMERBLYANT
kan brukes på tre, papir, papp, kartong,
metall, betong, gips, isopor, m.m.

Forpakning
100 stk eske

Art.nr
NRF-nr
T599646 9511456

101 WIPES HD

Art.nr
NRF-nr
T599643 9511494

101 WIPESSTATIV
101 WIPESSTATIV er en holder for oppbevaring av 101 WIPES BIG og 101 WIPES HD i
optimal posisjon (når stativ monteres med
ringene i vater). Den kan enkelt monteres
på ønsket sted for å gjøre boksen med
wipes lett tilgjengelig i bil, båt, hus, hytte,
garage, campingvogn, verksted etc.

Forpakning
1 stk

Rensende, forfriskende og desinfiserende våtservietter til effektiv fjerning av
bakterier og sopp. 101 ANTIBAKTERIELL
WIPES er laget i lofritt og ekstra sterkt
materiale og er skånsomme mot huden
da de inneholder Vitamin E og Aloe Vera.
101 ANTIBAKTERIELL WIPES anbefales
brukt i renholds- og renovasjonsbransjen,
næringsmiddelindustrien, VVS og ellers
alle steder hvor god hygiene er viktig.

Forpakning
50 wipes boks

Art.nr
NRF-nr
T599645 9511457

101 WIPES

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 VOCfrie, og kan erstatte bruk av vann, såpe,
harde kjemikalier og slipemidler. Ideell
for hjemmet, bil/båt, garasjen, m.m.,
samt til profesjonell bruk som verksteder, VVS, trykkeri, håndverkere etc.

Forpakning
80 wipes boks

101 ANTIBAKTERIELL
WIPES

Art.nr
NRF-nr
T599644 9511448

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. Ideell å ha i
huset, bilen, båten, garasjen, verkstedet,
m.m. og fjerner svært effektiv olje, fett,
limrester, maling, lakk, blekk, trykksverte,
sprittusj, grafitti m.m., samt søl fra
uherdet fugemasse, lim og byggskum.
Forpakning
13 x 21 cm 50 wipes boks
20 x 28 cm 80 wipes boks

Art.nr
NRF-nr
T599640 9511428
T599642 9511455

