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

TEC7.SE

LIMNING & FOGNING

RENGÖRING & AVFETTNING

SMÖRJNING & YTSKYDD

VATTENTÄTNING

REPARATION

ISOLERING &
LUFTTÄTNING

VERKTYG & TILLBEHÖR

LIMNING
& FOGNING

THE ORIGINAL

Fog- och tätningsmassa med mycket hög limstyrka

ig
Lämpl on
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f
tätning

Fäster på våta ytor, kan även
användas under vatten
Enligt BREEAM NOR
emissionskrav

Limning & fogning

TEC7

Livsmedelgodkänd, gift-/
luktfri, innehåller inte
ftalater, isocyanater eller
skadliga lösningsmedel
Tål att frysa/tina
upprepade gånger utan
att tappa egenskaperna
Tec7 är en mycket universell produkt
som är resistent mot mögel och
bakterier, UV-stabil och mycket
åldringsbeständigt. Den härdar
snabbt, krymper/rinner inte, förblir
flexibel och kan övermålas med de
flesta typer av målarfärg och lack.

100 ml tub

Tec7 ersätter monteringslim,
trälim, polyuretanmassa, sanitetfogmassa, silikon, butyltätning,
fönsterkitt, akryl, etc.

310 ml patron

600 ml korv

8 minuter (+23 °C 50% R.F.)

Limstyrka:

26,5 kg/cm2

Elasticitet:

ISO 11600 F 12,5% HM E

Temperaturstabilitet:

-35 °C till +95 °C

Hållbarhetstid:

Minimum 18 mån i stängd, original förpackning
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Härdning på ytan:

DKÄN

5

TRANS CLEAR

CRYSTAL CLEAR

Transparent lim, fog- och tätningsmassa
Fäster på våta ytor, kan även
användas under vatten
Enligt BREEAM NOR
emissionskrav
Livsmedelgodkänd, gift-/luktfri, innehåller inte isocyanater
eller skadliga lösningsmedel
Tål att frysa/tina upprepade gånger utan att
tappa egenskaperna

100 ml tub
310 ml patron

Trans Clear är en universell produkt
med hög limstyrka som är resistent
mot mögel och bakterier, UV-stabil
(vid 6 mm tjocklek) och mycket
åldringsbeständig. Den härdar
snabbt, krymper/rinner inte, förblir
flexibel och kan övermålas med de
flesta typer av målarfärg och lack.
Trans Clear är mycket bra till
fogning av i stort sett alla slags
konstruktioner och material (utom
silikon, POM, PP, PE och PTFE) där
det krävs kristallklara fogar.

Härdning på ytan:

5 minuter (+23 °C 50 % R.F.)

Limstyrka:

22,5 kg/cm²

Elasticitet:

ISO 11600 F 20 % HM E

Temperaturstabilitet:

-35 °C till +95 °C

Hållbarhetstid:

Minimum 12 mån i stängd, original förpackning

6

GO

D

LI

MEDEL
VS

DKÄN

METALLIC EFFECT

Transmetallic lim, fog- och tätningsmassa
Fäster på våta ytor, kan även
användas under vatten
Enligt BREEAM NOR
emissionskrav

Limning & fogning

TRANS INOX

Livsmedelgodkänd, gift-/luktfri, innehåller inte isocyanater
eller skadliga lösningsmedel
Tål att frysa/tina upprepade gånger utan att
tappa egenskaperna
Trans Inox är en universell produkt
med hög limstyrka som är resistent
mot mögel och bakterier, UV-stabil
(vid 6 mm tjocklek) och mycket
åldringsbeständig. Den härdar
snabbt, krymper/rinner inte, förblir
flexibel och kan övermålas med
de flesta typer av målarfärg och
lack. Trans Inox är mycket bra till
fogning av i stort sett alla slags
konstruktioner och material (utom
silikon, POM, PP, PE och PTFE) där
det krävs transmetallic fogar.

310 ml patron

Härdning på ytan:

5 minuter (+23 °C 50 % R.F.)

Limstyrka:

22,5 kg/cm²

Förlängning v/brytning: >350 % DIN 53504
-35 °C till +95 °C

Hållbarhetstid:

Minimum 12 mån i stängd, original förpackning
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Temperaturstabilitet:

DKÄN
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XEALPRO

ALL-IN-1 SILICONE

Miljövänlig silikonfogmassa för inomoch utomhusbruk
För fogning i t.ex. våtrum, runt
bänkskivor, speglar, kakel,
sten, fasader etc.
UV-stabil, färgbeständig, 100 %
luft- och vattentät, och tål temperaturer från -60 °C till +180 °C
Har stark vidhäftning mot
de flesta material och är
25 % elastisk
Fullt certifierad för användning
i våtrum, på fasader och glas,
samt gångtrafikerade ytor

310 ml patron
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XealPro är mycket lämplig för
användning på bänkskivor, dörroch fönsterkarmar etc. i kök och
på eller runt sanitetsinstallationer
som toalett, badkar, dusch, speglar,
kakel, etc. Den är färgbeständig,
vilket innebär att den inte smittar
färg till andra ytor. XealPro har
högsta betyg för resistens mot
mögel och god kemikaliebeständighet, är livsmedelsgodkänd,
innehåller inte skadliga lösnings
medel eller MEKO och klassad
enligt kraven till BREEAM-NOR.

Temperaturbeständighet:

-60 °C till +180 °C

Förlängning vid brytning:

500 %

Förvaring och hållbarhet:

18 månader i oöppnad förpackning. Torrt
och svalt. Tålar frysning under transport
ner till -15 °C

X-TACK

FAST & STRONG

Ersätter bult, popnit, skruvar,
spikar med sitt extrema hugg
och snabba härdning
Fäster på fuktiga ytor, även under
vatten, och är övermålningsbar

Limning & fogning

Konstruktionslim för extremt
snabb limning/montering

Livsmedelgodkänd, inga
skadliga lösningsmedel
eller isocyanater
Tål att frysa/tina upprepade
gånger utan att tappa
egenskaperna
X-tack möter alla krav på montering
i byggnadsindustrin, både inomoch utomhus. Med sitt extrema
hugg, snabba härdning och höga
limstyrka är extra fastsättning i
stort sett onödig. X-tack rinner inte,
även upp till 40 mm höjd på fogen,
är UV-stabil, behåller elastisiteten
och tål rörelser och vibrationer.
Användningsområden är t.ex; väggoch fasadtäckning, fönsterbågar,
takskivor, dörr- och fönsterkarmar,
golv, kakel/klinker, socklar, takdelar
och konstruktionsmaterial.

290 ml patron

Damtorr:

3-5 minuter

Limstyrka:

22,5 kg/cm²

Förlängning v/brytning:

>500% DIN 53504

Temperaturstabilitet

-40 °C till +90 °C

Hållbarhetstid:

Minimum 12 månader i oöppnad förpackning
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ANCHOR

EVEN UNDER WATER

Kemiskt ankare med lång
livslängd och snabb härdning
Effektivt, härdar snabbt, tål
höga belastningar och blir
starkare än underlaget, utan
att krympa eller expandera
Styren- och ftalatfri, kan
användas på våta ytor, även
under vatten
Tål temperatur från -40 °C till
+80 °C efter härdning, arbetstemperatur -5 °C till +40 °C för
material/ämne/luft

280 ml patron

Arbetstemperatur:
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Ett professionellt kemiskt ankare
för snabb och enkel fastsättning och
montering i alla typer byggmaterial
som sten, massivt och ihåligt tegel,
lättbetong och betong. Används
även som fyllning i borrhål osv.
Anchor är ETA-godkänd och
motståndskraftig mot UV-ljus,
kemikalier, klor- och saltvatten,
samt brand (F120).

Mellan -5 °C till +40 °C

Temperaturstabilitet:

-40 °C till +80 °C

Dynamisk elastisitet:

1200 N/mm2

Hållbarhet och
förvaring:

Minimum 12 månader i oöppnad förpackning,
lagrat mörkt och svalt mellan +5 °C och +25 °C

NORDIC

Professionellt kemiskt ankare,
som härdar ner till -20 °C
Två-komponents kemiskt ankare
baserat på vinylesterharts
Avsedd för användning i kalla
temperaturer mellan -20 °C
och +10 °C

Limning & fogning

ANCHOR -20

Kan användas på fuktiga ytor,
även under vatten
Härdar snabbt, utan att krympa
eller expandera, och blir
starkare än underlaget

280 ml patron

Arbetstemperatur:

ANCHOR -20 NORDIC är ett
kemiskt ankare för stark/permanent montering och infästning,
avsedd för användning i temperaturer mellan -20 °C och +10 °C.
Kan användas på fuktiga ytor,
under vatten och inomhus. Härdar
snabbt utan krympning/expansion,
blir starkare än underlaget och tål
höga belastningar. Är motståndskraftig mot UV-ljus, kemikalier,
klor-/saltvatten och tål temp. från
-40 °C till +80 °C.

mellan -20 och +10 °C

Temperaturbeständig: Från -40 till +120 °C
Förvaring:

Lagras stående från -20 °C till +25 °C

Hållbarhet:

Min. 18 månader, även efter öppning av patron,
om korken eller blandningsröret är ordenligt
påskruvad efter användning
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FOAMTACK

PU-ADHESIVE

Ett färdigblandat alternativ till murbruk
Enklare och snabbare montering av sten, murblock, trä,
gips- och isoleringsskivor etc.
Ersätter upp till 25 kg
torrbetong
Låg efterexpansion ger
exakt fyllningav hålrum
Hög isoleringsförmåga,
båda temperatur och ljud

750 ml aerosol
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Snabb och effektiv limning av
murblock och gips-, polystyren och
panelskivor, kan även användas
på byggmaterial som tegelsten,
natursten, trälister etc. En burk
ersätter upp till 25 kg torrbetong.
Extremt låg efterexpansion ger en
exakt fyllning av hålrum runt elrör
och anslutningsdosor, samt även
dörrar och fönster. Med den höga
isoleringsförmågan bryter den
effektivt köldbryggor.

Arbetstemperatur:

-5 till +30 °C

Bas:

Polyuretan

Skinnbildning:

5 minuter vid 23 °C

Förvaring:

Torrt, svalt och stående.

SUPER

SUPERIOR ADHESION

Interiörsnickarens bästa vän
Enkelt att använda, limmar
snabbt och starkt med bestående resultat, krymper inte

Limning & fogning

Snabb limning av det mesta, även svåra material

Transparent drygt lim som
räcker länge
Super Glue torkar på några
sekunder och är stabil efter några
minuter mot bl.a. lösningsmedel,
bensin, oljor och varierande temperaturer. Snabb limning av t.ex
gummilister, gummipackningar,
elektronik, plast, glas, metall, leksaker, trävirke prydnadsföremål,
smycken och andra småartiklar.

Super Glue + Aktivator
50 ml tub och
200 ml aerosol i blister

I kombination med Super Glue
Aktivator kan Super Glue användas
som fyllnadsmassa samtidigt som
det härdar snabbare och får en
bättre vidhäftning, även vid hög
luftfuktighet och på porösa material.

Super Glue 10 ml
tub i blister

Kulör:

Transparent

Temperaturstabilitet:

–30 °C till +100 °C

Limstyrka:

+/- 204 kg/cm²

Förvaring:

Förvaras torrt och svalt,
i kylskåp för optimal levtid
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POXY

EPOXY GLUE

Högkvalitets och transparent epoxilim
Enkel applicering, limpistol inte
nödvändig. Dubbel doseringsspruta gör mätning och
vägning onödigt
Snabb/stark vattentät limeffekt,
varken krymper/expanderar
Kan slipas, borras/sågas i,
fräsas och övermålas
efter härdning

25 ml patron i blister
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Poxy innehåller inga skadliga
lösningsmedel och kan användas
både inom- och utomhus. Den har
många använd-ningsområden och
limmar nästan alla typer av byggmaterial och kombinationer av
dessa, som; sten, järnfria metaller,
metall, glas, keramik, trävirke och
de flesta typer styv plast. Den fyller
porer/ojämnheter och kan blandas
med metall- och träspån, cement,
färgpigment och sand. Poxy har
hög lösningsmedelmotstånd och
elektriskt motstånd.

Kulör:

Transparent

Hårdhet:

78-80 shore D

Temperaturstabilitet:

-40 °C till +93 °C

Härdningstid:

Bearbetnigstid – 5 minuter (28 g/24 °C)

Hållbarhet:

Minimum 24 månader i oöppnad förpackning

RENGÖRING &
AVFETTNING

HP CLEAN

ECO-FRIENDLY

Universalt vattenbaserat rengörningsmedel
Avlägsnar organiska föroreningar
och smuts, samt obehaglig doft
Klar att använda, snabbverkande och kraftig,
ingen obehaglig lukt
Biologisk nedbrytbar,
ej brandfarlig och enligt
HACCP-normen
Kan användas till fogglättning

1 l sprayflaska

Koncentrerad och syrafri rengörare/
avfettare som tar bort obehaglig
lukt och naturliga föroreningar. HP
Clean är skonsam mot miljö och
djur, säker att använda för människor och därför mycket lämplig att
använda i kök, samt vid djurhållning och livsmedelproduktion.
Användningsområden: Byggnader/
trä, natursten, plast, textil, golv, bil,
behandlat och obehandlat material.

5 l dunk med hällpip
25 l kanna
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Kulör:

Grön

Vattenupplöslig:

Löser upp sig i vatten

pH-värde:

9,1

Lukt:

Frisk

Förvaring:

Svalt och torrt

FOAM CLEANER

Skumspray som lyfter upp smuts från ytan
Rengör glas, släta ytor och textil
med neutralt pH och fräsch lukt
Innehåller inget slipmedel eller
ammoniak, lämnar inga fläckar
eller repor
Torkar snabbt och ger en
blank yta

500 ml aerosol

Rengöring & avfettning

MULTICLEAN

Multiclean avlägsnar organiska
föroreningar och svår smuts som
fett, sot, nikotin, avgasbeläggningar,
gummirester, blyertsstreck,
insekter och matrester i ett nafs.
Används på fönster, datorskärmar,
speglar, glas, dörrar, möbler, plast,
rostfria ytor, kakel, skivor, keramiska
hällar, lackerade ytor, porslin, tält,
hårda syntetmaterial, bilinteriör,
mattor, bilsäten, cabrioleter,
fågelträck på kapell, samt kalla
spisar, ugnar, grillar, glashäll, mm.

pH:

Neutralt

Innehåll:

Ozonvänlig drivgas, emulgeringsmedel,
tillsatsämnen, alkohol och parfym

Densitet:

0,9 vid 20 °C

Förvaring:

Förvaras svalt och torrt
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TEC7 CLEANER
Rengöring, avfettning
och fogglättning

PERFECT
FINISH

Kan användas på de flesta ytor
- skadar inte lack, plast eller glas
Avdunstar från ytan och
lämnar inte kvar någon oljefilm
Aerosol kan användas i alla
riktningar, 360˚

500 ml aerosol
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Tec7 Cleaner innehåller ej klorinerade
eller aromatiska lösningsmedel
och är därför säker att använda på de
flesta ytor. Den oxiderar inte vid
kontakt med lättmetaller.
Användningsområden;
Glättning av fogar. Avfettning och
rengöring av maskiner, verkstadsutrustning och verktyg, samt alla
slags ytor före limning, fogning
eller målning. Avlägsning av ohärdad
byggskum/fogmassa, färsk oljefärg,
limrester från klistermärken och
etiketter, lim, oljefläckar på beläggningssten/skiffer, fett, skidvalla,
stearin, olja, tjära och kåda.

Kulör:

Klar

Lukt:

Svag lukt av lösningsmedel

Flampunkt:

27 °C

Självantändning:

208 °C

Förvaring:

Förvaras svalt och torrt

Kraftfullt och miljövänligt
rengöringsmedel

STAIN
REMOVER

Löser de flesta typer av
härdade fogmassor, härdat
PU-byggskum, rester av lim,
graffiti, färg, lack, sot
100% löslighet i vatten och
skonsam mot huden

Rengöring & avfettning

REMOVE ALL

Långtidsverkande och verkar
till den sköljs bort med vatten

50 ml tub

Remove All är ett mycket kraftfullt
lim- och färgborttagningsmedel som
penetrerar massan som löses upp
så att den kan skrapas bort. Med
tillräcklig tid kan den även lösa
upp svår massa som t.ex härdad
fogmassa (PU, MSP, silikon m.m.)
och byggskum. Den löser också
upp rester av lim och tejp, bläck,
graffiti, färg- och lösningsmedelbaserad lack. Remove All tar bort
sot, koks, kolavlagringar och härdad
olja/fett. Kan även användas till
rengöring på allt från verktyg och
motordelar till glasdörrar i spisen.

Kulör:

Transparent

Löslighet i vatten:

100%

Kokpunkt:

+210 °C

Fryspunkt:

< -65 °C

Bas:

Acetal
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SCRUB

CLEANS AND PROTECTS

Kraftig skurkräm för hårda och släta ytor
Rengör, fräschar upp och
skyddar med ett tunt
vattenavvisande skikt
Skonsam mot huden och
biologisk nedbrytbar
Enligt HACCP-normen

Scrub ger en effektiv rengöring och
uppfräschning av plast, komposit,
kakel m.m. Den tar också bort
oxidskikt på koppar, aluminium och
rostfritt stål. Den är biologisk nedbrytbar och hudvänlig.

500 ml flaska
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Kokpunkt:

> 100 °C

pH:

8

Konsistens:

Flytande

Hållbarhetstid:

Minst 24 månader

Förvaring:

Torrt och välventilerad

SAFE LIME CLEANER

Tar bort beläggningar av kalk och rost
Effektiv rengöring av kakel,
rostfritt stål, plast etc.
Praktisk sprayflaska
Långvarig effekt
Enligt HACCP-normen

Rengöring & avfettning

CA CLEAN

CA Clean är ett effektivt rengöringsmedel för borttagning av rost, kalk
och cementrester som kan finnas
på rostfritt stål, kakel, plast, porslin
mm., i simbassänger, sanitära rum,
duschar, kök mm. Den är också
säker att använda på skiffer.

1 l sprayflaska

Kulör:

Rosa

Kokpunkt:

100 °C - 261 °C

pH:

1,2

Löslighet i vatten:

100%

Förvaring:

Torrt, svalt och frostfritt
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SMÖRJNING
& YTSKYDD

XILICON

100% SILICONE

Silikonspray som smörjer,
skyddar och förhindrar
fastklibbning
Lämnar en tunn, klar, ren,
luktfri och varaktig skyddsfilm,
utan fläckar

Smörjning & ytskydd

Transparent optimal smörjning och skydd

Leder inte ström eller värme
Vatten- och fuktavvisande,
fryser, smälter, hårdnar eller
dunstar inte, och är ej giftig
eller brandfarlig

400 ml aerosol

Xilicon minskar mekaniskt slitage,
förhindrar oljud och fastsättning,
samt är damm-, smuts- och vattenavvisande. Används till installation
av rör och muffar, underhåll/skydd
av elektrisk utrustning, ytskydd på
metall, gummi, trä, läder, målade
ytor, plast, textilier, vinyl etc. Gör
gummi/läder mjuka och smidiga,
samt vind och vädertåliga. Smörjer
och skyddar trädgårdsprodukter,
skidutrustning, träningsutrustning,
regnkläder etc.

Bas:

Silikonolja

Tryckmotstånd:

1400 kg/cm²

Temperaturstabilitet:

Ständigt -70 °C till 205 °C.

Kemisk beständighet: Löser sig inte i vatten, löslig i alifatiska kolväten
Förvaring:

Torrt, svalt och frostfritt
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GT7

RAY
PROFESSIONAL MULTISP

Problemlösare med många användningsområden
Silikonfri universalspray som
inte blandar sig med vatten
Kan användas
i alla vinklar (360°)
Rostlösande: med krympande
chockeffekt som krossar kristaller
Smörjande: skyddar leder, länkar,
maskindelar och fungerar som olja
till kedjor och luftverktyg, samt
White Grease och vapenolja
Fuktfördrivande: fördriver fukt från
elektriska komponenter på motorer,
elverktyg och maskiner
Penetrerande: snabb och djup
penetrering av muttrar och bultar
vid rostlösning och smörjning
Kontaktspray: löser oxidation från
elektriska komponenter
200 ml aerosol
600 ml aerosol

Konserverande: lämnar en film mot
fuktighet, korrosion och oxidation
Rengörande: rengör verktyg, tar
bort avlagringar av tjära, oljespill
etc. utan stark lukt och utan att
lämna fläckar på målade ytor/plast
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Bas:

Petroleum

Löslighet i vatten:

Löser inte upp sig i vatten

Varaktighetssperiod
inomhus:

8-12 månader

Förvaring:

Svalt och torrt

VATTENTÄTNING

ROOF

20
STAYS FLEXIBLE FOR

YEARS

Vattentät gummiasfalt förstärkt med glasfiber
Omedelbar tätning av läckage
Tätar i alla slags väder och
fäster på de flesta ytor, även våta
Patron kan användas vid
temperaturer ned mot –12 °C
Förblir flexibel i minst 20 år
och tål förlängning på 150%
Mycket UV-stabil

310 ml patron

För reparation av släta/lutande tak
och förslutning/tätning av stuprör,
takrännor, kantbeslag, skorstenar,
blybeslag, rörbeslag, takfogar,
pipor och kanalgenomföringar.
Kall limning av shingel, korrugerad
plåt och bitumenbeläggning.
Vattentätning av träbåtar, väggar,
fundament, släta och lutande tak
och rännor.

1 kg burk
5 kg burk
10 kg hink
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Förlängning vid
brytning (torr film)

150%

Arbetstemperatur:

–12 °C till +50 °C

Temperaturstabilitet:

-40 °C till +82 °C

Hållbarhet:

Minimum 12 månader i oöppnad förpackning

Flytande självutjämnande
elastisk membran

100%
WATERPROOF

Enkel användning, utan primer,
vattentät omedelbart
Kan appliceras på fuktiga ytor

Vattentätning

AQUASTOP LIQUID

Utmärkt vidhäftning mot de
flesta byggmaterial, UV-/
väderbeständig och god
kemikaliebeständighet
Enligt BREEAM NOR
emissionskrav
750 ml burk

Tilbehör:
AQUASTOP TAPE

Självhäftande
glasfibertejp
50 mm x 20 m rull

Miljövänlig, fri från isocyanater,
skadliga lösningsmedel,
VOC och ftalater - därför
lämplig för både inom- och
utomhus användning
Aquastop Liquid är en flytande och
självutjämnande MS-polymer för
vattentätning, reparation och tak-/
golvrenovering. Den härdar snabbt
och efter härdning skapas en smidig
och 300% elastiskt membran.
När Aquastop Liquid härdat klart,
kan ytan kaklas med Aquastop
Paste som lim.

Ca. 300 %

Sträckfasthet:

10 kg/cm²

Åtgång:

Ca. 1 liter per m2, två skikt av 2 mm

Temperaturstabilitet:

-40 °C till +90 °C

Hållbarhet:

Minimum 12 månader i oöppnad förpackning
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Förlängning v/brytning:
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AQUASTOP PASTE
Viskös bredbar membran

100%
WATERPROOF

Tjockflytande massa, lämplig
även för vertikala applikationer
Enkel användning, utan primer,
vattentät omedelbart
Kan appliceras på fuktiga ytor
Utmärkt vidhäftning mot de
flesta byggmaterial, UV-/
väderbeständig och god
kemikaliebeständighet
750 ml burk

Tilbehör:
AQUASTOP TAPE

Självhäftande
glasfibertejp
50 mm x 20 m rull

Miljövänlig, fri från isocyanater,
skadliga lösningsmedel,
VOC och ftalater - därför
lämplig för både inom- och
utomhus användning
Aquastop Paste är en
MS-polymermassa för fyllning,
limning, reparation, fuktspärr och
vattentätning. Den härdar snabbt
och efter härdning skapas en smidig
och 300% elastiskt membran.
Kan även användas innan du
avslutar med Aquastop Liquid.

Ca. 300 %

Sträckfasthet:

10 kg/cm²

Åtgång:

Ca. 1 liter pr m2

Temperaturstabilitet:

-40 °C till +90 °C

Hållbarhet:

Minimum 12 månader i oöppnad förpackning
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Förlängning v/brytning:

ve
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Enligt BREEAM NOR
emissionskrav

em

is

100% WATERPROOF

Vattentätande bredbar lim och tätningsmassa
Enkel användning, utan primer,
vattentät omedelbart, kan
appliceras på fuktiga ytor

Vattentätning

AQUASEAL

Rinner inte, därför lämplig för
vertikala applikationer
Utmärkt vidhäftning på de flesta
byggmaterial, god UV-, väderoch kemikaliebeständighet
Enligt BREEAM NOR
emissionskrav
Fri från isocyanater, skadliga
lösningsmedel, ftalater och VOC,
därför lämplig för både inomoch utomhus användning

310 ml patron

Aquaseal är en MS-polymer för luftoch vattentätning, reparation, fyllning och limning. Aquaseal bygger
upp och förstärker existerande tätningsmedel, fyller fogar/skarvar och
sprickor/springor. Härdar snabbt
och skapar en smidig 500% elastiskt membran. Idealisk för behandling av underlag före/efter applicering av Aquastop Liquid/Paste.

Förlängning v/brytning:

Ca. 500 %

Sträckfasthet:

10 kg/cm²

Appliceringstemperatur: +5 °C till +40 °C
-40 °C till +90 °C

Hållbarhet:

12 månader i oöppnad original förpackning
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Temperaturstabilitet:
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REPARATION

QUICK REPAIR

Superlätt snabbhärdande reparationsspackel
Lätt att applicera och ger en
slät, jämn vattenavvisande
yta, även utan slipning

Reparasjon

FILLER

Krymper inte och spricker
inte vid materialrörelser,
övermålningsbar efter
20 minuter
Lång hållbarhet, även efter
öppnad förpackning
Tål frysning i förpackning och
kan användas båda inomoch utomhus

300 ml patron

Superlätt gipsspackel för reparation
och fyllning av hål på målade eller
putsade ytor. Utjämning och reparation av ytor innan målning av tak
eller väggar. Reparation av dekor,
stuckatur, trä eller liknande. Fäster
på väv, gips, målade ytor, trä,
betong och andra porösa ytor.

750 ml burk

Viskositet:

Pasta

Kulör:

Vit

Densitet (vid 23 °C):

0,420 +/- 0,010 g/cm³

Hållbarhet:

24 månader i oöppnad förpackning

Förvaring:

Torrt, svalt och frostfritt
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ISOLERING &
LUFTTÄTNING

EXPANSION

Helårs byggskum med kontrollerad expansion
Flaskan kan användas 360°
Utlagt skum expanderar
100 % och slutar expandera
vid motstånd
Fogar, isolerar och monterar
med utmärkt fäste till de allra
flesta material

Isolering & lufttätning

PUR

CONTROLLED

Kan användas till ljud-,
köld- och värmeisolering
(Brandklass B2)
UV-stabil, bra kemikaliemotstånd, härdat skum kan
slipas/övermålas

750 ml aerosol

Helårs byggskum för montering
av dörrar, fönster, paneler mm
i plast, aluminium, trä och järn.
Tätning/ isolering av genomföringar och öppningar i väggar, tak,
golv. Fyllning av väggar, skarvar,
sprickor och hål. Isolering av rör.
Tillverkning av landskaps- och
skalamodeller.

NY RAT
T
BÄT YCKE
R
FÖ NST
MU

+/- 2 timmar vid +20 °C

Ljudisolering:

< 57db vid 30 mm tjocklek

Arbetstemperatur:

-5 °C till +30 °C

Temperaturstabilitet:

-40 °C till +110 °C

Hållbarhet:

12 mån i obruten förpackning
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Härdningtid:
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PUR PRO

N
LOW EXPANSIO

Helårs pistolskum med låg expansion
Låg expansion – max 20%
Fogar, isolerar och monterar
med utmärkt fäste till de allra
flesta material
Kan användas till ljud-,
köld- och värmeisolering
(Brandklass B1)
UV-stabil, härdat skum kan
slipas och övermålas
Den låga expansionen (ca. 20%)
är perfekt vid montering av dörrar,
fönster, utfyllnader, paneler etc.
Tätning av sprickor och hål, genomföringar och öppningar i tak och
golv. Snabb härdning, 60 minuter,
med permanent flexibilitet.

750 ml aerosol

+5 °C till +35 °C

Temperaturstabilitet:

-40 °C till +110 °C

Hållbarhet:

12 mån i stängd behållare
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< 57db vid 30 mm tjocklek

Arbetstemperatur:

sio

+/- 60 minuter vid +20 °C

Ljudisolering:

GE

Härdningtid:
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EASY TO USE

Rengörare PU-skum

Enkel att använda
Borttagning av alla typer
ohärdat PU-skum
Rengörning Pur Gun och dom
flesta andra typer skumpistoler

Isolering & lufttätning

PUR CLEANER

PUR Cleaner används för att
avlägsna ohärdat byggskumsspill
samt för invändig rengöring av de
flesta skumpistoler, t.ex. PUR Gun.

500 ml aerosol

Kulör:

Klar

Lukt:

Svag lukt av lösningsmedel

Tilstånd vid
rumstemperatur:

Flytande

Förvaring:

Förvaras svalt och torrt
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VERKTYG
& TILLBEHÖR

Högkvalitets fogpistol
Vridbar skål
Stötsäker
Hög precision
Anti drip funktion

Verktyg & tillbehör

TEC GUN

Rostfri
5 års garanti

Högkvalitets fogpistol i solid metall
med kraftutväxling 1:18 som ger
lättare pumpning och jämnare
mängd. Märkta smörjpunkter för
lång livstid och funktion.

TEC GUN KORV

Högkvalitets fogpistol för 600 ml korvförpackningar
Utväxling 1:12 ger mindre kraftbehov vid tryckutlösning, lättare pumpning, jämnare mängd
Fri rotation matningsrör
5 års garanti
Kan användas till alla standard
600 ml korvförpackningar.
Tillverkad i solid material med
antislitage mekanism som ger
längre hållbarhet och direkt
kraftöverföring från pistolhandtag till presstång. Funktionellt
och rostfritt pistolhandtag av
galvaniserat målad aluminium.
37

PUR GUN

Proffspistol för byggskum
Enkel och professionell
applikation
Teflonbelagd metall
Låg vikt, endast 355 gram
Förlängningsrör medföljer
Pur Gun är en proffspistol för byggskum som gör dosering/applicering
av skum snabbt, lätt och säkert.
Fogar kan fyllas med precision och
dörrar/fönster monteras på säkert
och enkelt sätt. Pur Gun har ergonomiskt grepp och ställbar mängdregulator. Den har mycket låg vikt och
är enkel att använda.

PATRONPIPAR
Lösa patronpipar med skruvkork

Blisterförpackning med
6 st patronpipar
Patronpiparna passar alla patroner
i Tec7- och Relekta 101-serien.
Passar även de flesta andra typerna
av plastpatroner (290-310 ml)
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Pluggar till Anchor M13 och Anchor M15

ANCHOR PLUGGAR är påse med
4 st M13 eller M15 perfohylsor
gjorda av plast, med perforerade
hål och en tät ände för optimal
förankring i håla material som
t.ex. hål sten/tegel. Med perfohylsor undviks fyllning av kemiskt
ankare i håla materials tomrum.

Verktyg & tillbehör

ANCHOR PLUGGAR

Påse á 4 st

Plugg:

M13

M15

Bultstorlek:

10 mm

12 mm

Längd:

100 mm

100 mm

Borrstorlek Ø: 13-16 mm 15-18 mm

ANCHOR BLANDRÖR
Extra blandrör till Anchor

Efter applicering kan användat
blandningsrör sitta kvar och fungera
som försegling av innehåll som är
kvar i patron. Vid användning nästa
gång byt bara till nytt blandningsrör
och använd igen.

Påse á 6 st
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Produkterna i Tec7-serien gör underhåll,
konstruktion och reparation enklare, mer
miljövänlig och mer lönsamt. Produkterna
är universella och har så hög kvalitet att
de levereras med 5 olika garantier
och försäkringar.
Tec7-produkterna säljs till både proffs och
konsument via välsorterade butiker inom
färg-/järn-/byggfackhandeln i hela Sverige.
På www.tec7.se finns produktinformation,
byggvarudeklarationer och säkerhetsdatablad, samt översikt över våra återförsäljare.

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