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UV-STABIL

TÅL MINUSGRADER

VATTENANTIBESTÄNDIGT BAKTERIELL

UTAN
VATTEN

LJUDBRANDISOLERANDE HÄMMANDE

UNDER
VATTEN

LIMNING & FOGNING
SIDA 5-9

RENGÖRING & AVFETTNING
SIDA 11-14

SMÖRJNING & YTSKYDD
SIDA 16

REPARATION
SIDA 18-20

ISOLERING & LUFTTÄTNING
SIDA 22

VERKTYG & TILLBEHÖR
SIDA 24-30
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LIMING
OG FUGING
SIDE 5-9

101 AKRYL ECO | 5
101 AKRYL FOG | 6
101 AKRYL PLUS | 7
101 BRANDAKRYL | 8
101 SPRAYLIM | 9

MILJÖANPASSAD
SVANENMÄRKT MÅLARFOG

101 AKRYL ECO
• Enligt BREEAM-SE
emissionkrav
• Mycket god vidhäftning
på de flesta material
• Snabbt övermålningsbar
• 10 % elastisk
• UV-stabil och färgsäker
• För inomhus användning

Hvor brukes den?
101 AKRYL ECO är gjord
för inomhus användning och har mycket god
vidhäftning på de flesta
material, som t.ex. trä,
gips, metall, tegel, målade
ytor etc. Den är mycket
lämplig för interiör- och
akustikfogning, fogning
av gipsskivor, listverk,
sprickor och skarvar,
tätning runt dörrar och
fönster, samt tätning av
sprickor, hål och skarvar.
Vit 310 ml patron

101 AKRYL ECO är en Svanenmärkt akrylbaserad
målarfog som är enligt BREEAM-SE emissionskrav. Den
har mycket god vidhäftning på de flesta material som
t.ex. trä, gips, metall, tegel, målade ytor etc., och kan
snabbt övermålas.

3097 0026
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HELÅRS MÅLARFOG

101 AKRYL FOG
• Snabbt övermålningsbar
• 10 % elastisk
• UV-stabil
• God vidhäftning på
de flesta material
• Ger slät och fin yta

Hvor brukes den?
101 AKRYL FOG har
god vidhäftning på de
flesta byggnadsmaterial,
såsom trä, gips, metall,
tegel, målade ytor etc.
och är utmärkt till bl.a.
interiör- och akustikfogning, fogning av gipsskivor, listverk, sprickor
och skarvar, och tätning
runt dörrar och fönster.

Vit 310 ml patron

101 AKRYL FOG fäster bra på de flesta byggnadsmaterial och är utmärkt för inomhus användning till interiör-/
akustikfogar, fogning av gipsskivor, listverk, sprickor och
skarvar, och tätning runt dörrar/fönster.
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HÖGKVALITATIV MÅLARFOG

101 AKRYL PLUS
• Tål ned till -18 °C
i patronen
• 12,5 % elastisk
• Snabbt övermålningsbar
• UV-stabil
• Mycket god vidhäftning
på de flesta material
• Ger en slät och fin yta
• Både för inom- och
utomhus användning

Hvor brukes den?
101 AKRYL PLUS har
mycket god vidhäftning
på de flesta material,
såsom trä, murverk och
betong, gips etc., och är
idealisk för fogning runt
dörrar och fönster, fyllning
och tätning av fogar vid
montering av gipsskivor,
träfasader, listverk, samt
lufttätning runt ventilations- och rörgenomföringar. Den kan även
användas för limning av
cellplast, eller som vattenbaserat monteringslim på
de flesta byggmaterial.

Vit 310 ml patron

101 AKRYL PLUS är en 12,5 % elastisk målarfog för
inom- och utomhus användning, med mycket god
vidhäftning på de flesta material. Den är idealisk för
fogning, fyllning och tätning, och kan användas för limning av cellplast och som vattenbaserat monteringslim.
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FOGMASSA FÖR
BRANDTÄTNING

101 BRANDAKRYL
• SP FIRE RESEARCHgodkänd för fogning
och tätning av alla
typer av konstruktioner
och genomföringar
• Upp till 4 timmars
brandmotstånd (EI 240)
• Hög
ljudisoleringsförmåga
(62 dB)
• Enligt BREEAM-SE
emissionskrav
• Enkel att applicera,
och ger en fin yta

Hvor brukes den?
101 BRANDAKRYL kan
användas som fogmassa i
tak-/vägg-/golvövergångar för att uppnå brandklassificering upp till EI
240. Den är väl lämpad
för material som gipsskivor, isoleringsskivor,
murverk/betong, trä, glas,
tegel, stål, PVS etc. Den
är också idealiskt för att
täta hålrummet kring
kabelgenomföringar.

310 ml patron

SP FIRE RESEARCH-godkänd fogmassa som uppfyller
BREEAM-SE emissionskrav och ljudtätningskrav. För
fogning och tätning av rör-, kabel- och kanalgenomföringar. Härdar snabbt, är övermålbar, permanent flexibel upp till 12,5 % och värmeexpanderande vid +180
°C. EI 30 -> EI 240.
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UNIVERSELLT KONTAKTLIM
FÖR STORA YTOR

101 SPRAYLIM
• Mycket bra vidhäftning
till de flesta material
• Limer starkt, hårdnar
snabbt och är mycket
lätt att användaTål
höga temperaturer,
upp till 100 °C
• Perfekt för limning
av textilier, affischer,
skumgummi,
cellplast etc.

Hvor brukes det?
Det limmar de flesta material som papper, kartong,
textilier, filt, vinyl, plastfolie, skumgummi, cellplast, kork, polyuretan etc.
mot ytor av metall, trä,
keramik, betong, glas etc.
Perfekt för både professionella och hobbyanvändare inom möbelklädsel,
tryck, grafiska formgivare,
bilinteriörer, ljudreducering, isolering m.m.
500 ml aerosol

101 SPRAYLIM är ett snabbhäftande universallim med
direkt hög limstyrka. Perfekt för stora ytor och limmar
de flesta material, som textil, papper, plastfilm, polyuretan, metall, keramik, betong, vinyl, filt, kartong,
skumgummi, kork, cellplast m.m. Den kan användas till
både permanent och icke-permanent limning.
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RENGÖRING &
AVFETTNING
SIDA 11-14

101 WIPES | 11
101 WIPES HD | 12
101 ANTIBAKTERIELL WIPES | 13
101 PRE-PAINT WIPES | 14

EFFEKTIV RENGÖRING
UTAN TVÅL ELLER VATTEN

101 WIPES
• Perfekt att ha i hemmet,
bilen, båten, garaget,
verkstaden m.m.
• Rengöring av släta
och hårda ytor
• Tar bort spill och fläckar,
och ohärdade fogmassor,
lim och byggskum
• Kan ersätta starka
kemikalier
• Er skonsam mot huden

Hvor brukes den?
101 WIPES är mycket
effektiva för att ta bort
olja, fett och limrester,
även färger, lacker, bläck,
tryckfärg, sprittusch,
graffiti m.m. från de flesta
släta och hårda ytor som
metall, trä, sten, glas etc.
De kan också ta bort spill
från ohärdade fogmassor, lim och byggskum.
Vid glättning av fogar, är
101 WIPES mycket bra till
rengöring av fogverktyget
mellan varje glättning.
50 st burk
BIG 80 st burk

101 WIPES rengör effektivt de flesta släta och hårda
ytor som metall, trä, sten, glas etc., och är skonsam
mot huden då den innehåller Aloe Vera, veteextrakt och
vitaminer E+A.
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EXTRA KRAFTIGA
RENGÖRINGSDUKAR

101 WIPES HD
• Perfekt att ha i hemmet,
bilen, båten, garaget,
verkstaden m.m.
• Starkt luddfritt material
för rengöring av
verktyg och släta ytor
• Lätt att använda
och snabb effekt
• Kan ersätta tvål
och vatten, samt
starka kemikalier
• Tar bort spill och fläckar,
och ohärdade fogmassor,
lim och byggskum
• Duk som används håller
fukten i flera timmar

Hvor brukes den?
101 WIPES HD är lämplig
för industriell och yrkesmässig användning,
som verkstäder, VVS,
tryckerier, hantverkare
etc. Den tar bort spill och
fläckar, ohärdad fogmassa, lim och byggskum
från både verktyg och
maskiner, samt ytor av
metall, trä, sten, glas, etc.

80 st burk

101 WIPES HD är slitstarka luddfria dukar som håller
fukten i flera timmar och abosberar smuts mycket bra.
Dom innehåller Aloe Vera, veteextrakt och vitaminer
E+A för att skydda huden, är VOC-fria, och kan ersätta
vatten, tvål, starka kemikalier eller slipmedel.
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DESINFICERANDE
VÅTSERVETTER

101 ANTIBAKTERIELL
WIPES
• Effektiv borttagning
av virus, bakterier
och mögel
• Är rengörande,
desinficerande och
uppfriskande
• Skonsam mot huden

Hvor brukes den?
101 ANTIBAKTERIELL
WIPES kan användas för
desinficering av händer,
ytor och berörs ofta,
som t ex. dörrhantag,
matsalsbord, arbetsbänkar, receptioner etc.
De lämpar också att ha
med sig på aktiviteter
där hygien är viktigt,
såsom vid jakt och fiske.

50 st burk

101 ANTIBAKTERIELL WIPES är starka desinfektionsservetter med dokumenterad effekt mot virus, bakterier och svamp på alla ytor, inkl. hud/händer. 101
ANTIBAKTERIELL WIPES kan bidra till att begränsa kontaktsmitta av bakterier och virus från ytor, och är testad
i enlighet med EN 14476:2013+A2:2019.
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RENGÖRING, AVFETTNING
OCH MATTNING AV YTOR

101 PRE-PAINT
WIPES
• Säkerställer bättre
vidhäftning av färg,
lack och lim på de
flesta material
• Mattar ner ytan, utan
behov av slipning
• Lätt att använda, utan
tvätt eller sköljning

Hvor brukes den?
101 PRE-PAINT WIPES
är mycket effektiv för
att avlägsna damm, fett,
sot, matrester, svärta,
tapetlimrester och vax
från målat och omålat trä,
metall eller vinyltapet. Den
är speciellt utvecklad för
att förbehandla högglansytor eller andra hårda
material innan du målar,
lacker eller limmar utan
att behöva slipas. Det är
också idealiskt att använda
på väggar före tapetering.
40 st burk

Rengör, avfettar och mattar ned ytan, vilket säkerställer
bättre vidhäftning vid lackering, målning eller limning. 101 PRE-PAINT WIPES är mycket effektiv för att
avlägsna damm, fett, sot, matrester, svärta, tapetlimrester och vax från målat eller omålat trä, metall och
vinyltapet.
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SMÖRJNING
& YTSKYDD
SIDA 16

101 UNIVERSALFETT EP | 16

RÖTT SMÖRJFETT MED MÅNGA
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

101 UNIVERSAL
FETT EP
• Ger god smörjning, även
i krävande förhållanden
• Tål tunga belastningar
(Extreme Pressure)
• Mycket bra
vattenmotstånd – water
washout på endast 2,5 %
• Hög vidhäftning, även
vid höga hastigheter
• Tål temperaturer från
-20 °C till +140 °C

Hvor brukes det?
101 UNIVERSALFETT EP
är lämplig för smörjning
av ett brett utbud av
hjul- och rullager, vridskivor på lastbilar, rotorlutningar och centrala
smörjsystem på jordbruks- och byggmaskiner
samt andra rörliga delar
som behöver smörjas.

400 g patron

101 UNIVERSALFETT EP är ett högkvalitets smörjfett
med mycket god vidhäftning - NLGI 2, anpassad för
användning i våta, korrosiva miljöer. Det innehåller
Extreme Pressure-addetiver och är lämpligt för ett
brett spektrum av belastade lager och andra rörliga
delar som behöver smörjning.
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REPARATION
SIDA 18-20

101 REPAIR STICK | 18
101 REPAIR TAPE+ | 19
101 REPAIR TAPE+ HD | 20

SNABBHÄRDANDE
STARKT UNIVERSALKITT

101 REPAIR STICK
• Enkel att använda
• Reparerar, limmar,
tätar och bygger
• Kan användas på
dom flesta ytor
• Kan även användas
under vatten
• Fäster inte på släta
handskar under
användning
• Kan slipas, borras,
sågas, gängas, slipas och
målas efter härdning

Hvor brukes det?
101 REPAIR STICK reparerar, tätar och limmar
alla typer metall, de flesta
typer av plast, trämaterial,
glas, keramik, betong,
sten - praktisk taget alla
hårda ytor (kan ej användas på mjuka eller flexibla
ytor som gummi od.).
Kan även användas under
vatten (limmar bl.a. bly
under vatten). 101 REPAIR
STICK används bl.a. för
tätning av säkringsskåp.

Blister

101 REPAIR STICK är ett universalkitt som är enkel att
arbeta med vid reparationer, byggande, limning och tätning. Den genomhärdar på 15 minuter.
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UNIVERSELL LIMFRI
REPARATIONSTEJP

101 REPAIR TAPE+
• För snabb, stark och
permanent tätning/
reparation
• Självvulkande, kan
användas på båda sidor
• Kan användas
under vatten
• Slät och
smutsavvisande yta
• Tål upp till 12 bar tryck,
-60 °C till +260 °C och
isolerar 8000 volt
• Halogenfri, vattentät
och lufttät

Hvor brukes den?
101 REPAIR TAPE+ är
lämplig för både konsument och alla typer av
branscher; hus & hem,
båt, bil, lastbil, husvagn,
lantbruk, industri, vvs,
underhåll, osv. Exempel
på användning är; nödreparation av slangar, rör
och kopplingar, försegling
av kopplingar och rördelar, lindning av ändar
på rep, korrotionsskydd,
elektrisk isolering osv.

Transparent
25 mm x 3 m blister
Svart 25 mm x 3 m blister

En stark, limfri och självvulkande universaltape som ger
en snabb och permanent, vattentät och lufttät reparation. Den kan användas under vatten, tål upp till 12 bar
tryck, temperatur -60 °C till +260 °C och isolerar upp till
8000 volt.
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EXTRA BRED UNIVERSELL
REPARATIONSTEJP

101 REPAIR
TAPE+ HD
• För snabb, stark och
permanent tätning/
reparation
• Självvulkande, kan
användas på båda sidor
• Kan användas
under vatten
• Slät och
smutsavvisande yta
• Tål upp till 12 bar tryck,
-60 °C till +260 °C och
isolerar 8000 volt
• Halogenfri, vattentät
och lufttät

Hvor brukes den?

Svart 50 mm x 10 m påse

101 REPAIR TAPE+ HD
är lämplig för både konsument och alla typer av
branscher; hus & hem, båt,
bil, lastbil, husvagn, lantbruk, industri, vvs, underhåll,
osv. Exempel på användning är; nödreparation av
slangar, rör och kopplingar,
försegling av kopplingar
och rördelar, lindning
av ändar på rep osv.
101 REPAIR TAPE+ HD är en bred, stark, limfri och självvulkande universaltape som ger snabb och permanent,
vattentät och lufttät reparation. Kan användas under
vatten, tål upp till 12 bar tryck, temperatur -60 °C till
+260 °C och isolerar upp till 8000 volt.
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ISOLERING &
LUFTTÄTNING
SIDA 22

101 BYGGSKUM | 22

ISOLERANDE FOGSKUM
FÖR ALLA ÅRSTIDER

101 BYGGSKUM
• Ljuddämpande samt
kyl- och värmeisolerande
• Stark vidhäftning på
de flesta material
• Kan användas
ned till -10 °C
• Klar att använda, med
medföljande rör

Hvor brukes det?
Ljuddämpande samt
kyl- och värmeisolerande tätning runt
dörrar och fönster.

500 ml aerosol

Helårs enkomponent polyuretanbaserat byggskum som
kan användas ned till -10°C. Det fäster mot de flesta
material, även fuktiga, och tätar, fyller, isolerar, samt
monterar. 101 BYGGSKUM härdar med hjälp av fuktigheten i luften och bildar ett styvt samt poröst material.
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VERKTYG &
TILLBEHÖR
SIDA 24-30

101 TORKTRASOR | 24
101 FOGBORTTAGARE | 25
101 FOGGLÄTTARE | 26
101 PATRON KIT | 27
101 GUN | 27
101 WIPESSTATIV | 28
101 SKUMPISTOL | 28
101 METERSTOCK | 29
101 MINERALULL | 29
101 TÄCKFILT | 30

TORKTRASOR MED
HÖG KVALITE

101 TORKTRASOR
• God absorptionsförmåga
• Återvunnet material
från textilbranschen
• För alla typer av arbete
inom fordons- och
mekaniska verkstäder,
tryckerier, industrin,
måleribranschen, osv.

Hvor brukes de?
101 TORKTRASOR 1 KG
BOMULL VIT och 101
TORKTRASOR 10 KG
BOMULL BLANDAD KULÖR
är tillverkad av T-shirts
etc. i 100% bomull. Luddfri
och lämplig för allmän
rengöring, verkstäder,
maskiner, målare och
rengöring med lösningsmedel och kemikalier.

Vit 1 kg påse
Blandade 10 kg påse

101 TORKTRASOR BOMULL har god absorptionsförmåga och är tillverkad av rester från textilindustrin. Den goda kvaliten gör trasorna mycket lämpliga
för allmän rengöring, även med lösningsmedel och
kemikalier, samt för alla typer av arbete inom fordonsverkstäder, mekaniska verkstäder, tryckerier, industrin,
måleribranschen, osv.
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EFFEKTIV BORTTAGNING AV FOGAR

101 FOGBORTTAGARE
• Snabb och säker
borttagning av
gamla mjukfogar
• Säker i användning,
orsakar inga repor i
ytorna (ex. kakel)
• Enkel att använda
genom ett
ergonomiskt grepp
med gummierad yta

Hvor brukes den?
101 FOGBORTTAGARE
är perfekt för att ta bort
gamla fogar utan att skada
ytan, t.ex. runt köksbänken, handfat, badkar
och liknande, på kakel,
bänkskivor, panel etc.

101 FOGBORTTAGARE är gjord av solid hårdplast, med
en gummierad yta som ger ett optimalt ergonomiskt
grepp. Ändarna med två olika skrapor tar bort alla
typer mjuk fogmassa enkelt, snabbt och effektivt. 101
FOGBORTTAGARE är perfekt för att ta bort gamla fogar
utan att skada ytan, t.ex. runt köksbänken, handfat,
badkar och liknande, på kakel, bänkskivor, panel etc.
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GER ETT OPTIMALT
FOGRESULTAT

101 FOGGLÄTTARE
• Effektiv glättning av
fogar med proffsigt
resultat varje gång
• 2 olika profiler – en
i varje enda
• Enkel att använda
genom ett
ergonomiskt grepp
med gummierad yta

Hvor brukes den?
101 FOGGLÄTTARE gör
det lättare att få släta
och snygga fogar när du
använder fogmassa.

101 FOGGLÄTTARE är gjord av solid hårdplast med
en gummierad yta som ger ett optimalt ergonomiskt
grepp. Ett perfekt verktyg för att enkelt få släta och
snygga fogar varje gång när du använder fogmassa.
Dom 2 olika profilerna på ändarna gör att man kan
glätta ut smala så väl som breda fogar.
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ENKLARE FOGNING
OCH LIMNING

101 PATRON KIT
• Vinkelpip, patronpropp
och förlängare
• Förenklar fogning på
trånga och svåra ställen
• Propp tätar patronen
och förhindrar
uttorking av massa

FUNKTIONELL FOGPISTOL
I SOLID METALL

101 GUN
• Passar till alla standard
fog- och limpatroner
• Kraftöverföring 7:1
för lätt pumpning
och jämn mängd
• Ytlösningsknapp med
anti drip funktion
för hög precision
• Integrerat
punkteringsfunktion för
härdat massa i patronpip
• Korrosionsbeständig
pistong och
glidkomponenter
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HÅLLER WIPESBURKAR
PÅ PLATS

101 WIPESSTATIV
• Enkel att montera
• Håller wipesburkar
på plats och i
optimal position
• Gör wipes lätt åtkomlig
• Passar 101 WIPES BIG
och 101 WIPES HD

ENKEL APPLICERING
AV BYGGSKUM

101 SKUMPISTOL
• Praktisk skumpistol
för både små och
stora arbeten
• Lätt att använda och
exakt dosering
• Ingen rengöring krävs
• Röret kan användas
flera gånger
• Med fyra utbytbara rör
• Tillverkad av
återvinningsbar plast
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3 I 1 METERSTOCK

101 METERSTOCK
• Slitstark och flexibel
• 2 meter längd
• Reversibel skala for
avläsning på båda sidor
• Egen djupmätare
• Egen vinkelmätare

UNIVERSELL
MINERALULL

101 MINERALULL
• Uppfyller kraven
för brandtätning
• Tål temperaturer
upp till +1400 °C
• Låg vikt
• Lätt att forma
och anpassa
• Reagerar inte i kontakt
med andra material
• Innehåller inga
farliga kemikalier
1 st blister
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YTSKYDD, 200 G/M²

101 TÄCKFILT
• Skyddar underlaget
vid målning,
montering och flytt
• Plastfolierad undersida
säkrar stabilitet
och förhindrar
vätskegenomträngning
• Snabb och bra
absorptionsförmåga
• Praktiskt bredd på
rullen (1 meter)
• Lätt att anpassa till
önskad storlek
• Lätt att använda, snabb
att rulla ut och ihop igen
• Återanvändbar

30

10 m

101-produktene levereras av samma
leverantör som Tec7-produkterna i Sverige.
Du hittar mer information och produktfilmer på www.101.as.
Produkterna i 101-serien är registrerade
i BASTA, byggkatalogen.se, ByggfaktaDocu, Finfo och RSK-databasen. Produkterna säljs via välsorterade butiker inom
färg-, järn-, VVS- och byggfackhandeln
över hela landet.

Frågor?
www.101.as
post@relekta.no
+46 (0) 31 13 54 90
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