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Sortiment



Denna broschyr ger en övergripande bild ur Väggmaterials breda  

sortiment och vilka varumärken/leverantörer vi samarbetar med.  

Här presenteras ett begränsat antal produkter men du hittar hela vårt  

sortiment på www.vaggmaterial.se. Kontakta oss direkt via telefon  

0300-56 38 88 eller order@vaggmaterial.se för mer information! 

Produkter och kunskap för  
professionella hantverkare.
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REMSOR / HÖRNSKYDD PÅ RULLE

Glasfiberremsa 
PROLINE+® 

Glasfiberremsa med klister. Till skarvning  

och reparation av torra väggar. Förstärker  

skarvar i gipsväggar.

– Bredd 50 mm 

– Längd 25 eller 90 meter

 Joint-Tape  
 SHEETROCK®

Pappersremsa för skarvspackling/förstärkning av gips-

skiveskarvar i tak och vägg. Används tillsammans med 

spackel som är godkänt för iläggning av pappersremsa. 

Godkänd enligt kraven som ställs i AMA Hus. 

– Slipad yta för optimal vidhäftning  

– Hög rivhållfasthet  

– Bigad i mitten för lättare applicering

Hörnskydd på rulle LEVELLINE® 

Flexibel böjbarhet, 7 cm x 30 m. 

– Passar alla inner- och ytterhörn oavsett vinkel 

– Breda flänsar 

– Kärna av plast 

– Plastförstärkt pappersremsa

 CP50 remsa  
 PROLINE+® 
 Ger fogen en hög styrka och  

 förhindrar sprickbildning.

 – Cellulosa-remsa för skarvspackling 

 – Ej perforerad 

 – Även för spackling av invändiga hörn

 Joint-Paper Pro    
 SCHULLER® 

 Pappersremsa för skarvspackling/ 

 förstärkning av gipsskiveskarvar i tak  

 och vägg. FSC-certifierad.

 Joint-Tape 76m 
 MARCO® 

 Speciellt framtagen för stark armering av   

 gips och skivskarvar i tak och på väggytor.

 Gipsplåster 
 PROLINE+®

Klistras direkt på gipsskivan, där det inbyggda  

metallnätet armerar ytan. Gipsplåstret ger en robust yta 

och passar ypperligt för ytor som är utsatta för stötar 

och slag. Strl 10x10, 15x15 och 20x20.

 Glasfiberremsa 
 FIBATAPE®

Glasfiberremsa med klister. Till skarvning och reparation 

av torra väggar. Förstärker skarvar i gipsväggar.

– Bredd 50 mm 

– Längd 20 eller 90 meter

Hörnskydd på rulle  
PROLINE®+ / SHEETROCK® 

Ger raka och stabila hörn oberoende av vinkel.

– Används i ex takvinklar och fönstersmygar 

– Behändig förpackning 

– Lätt att bära med sig 

– Metallförstärkt pappersremsa
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HÖRNSKYDD

Hörnskydd AQUABEAD®

Vattenaktiverande, självhäftande hörnskydd ger snabbt  

och enkelt raka och slagtåliga hörn på kartongklädda 

standardgipsskivor inomhus.

– Snabb och enkel montering 

– Snygga och raka hörn 

– Finns i längderna 2.44, 2.74 och 3.05

Hörnskydd  
Paper-Faced PROLINE+®

Självhäftande pappersklädda hörnskydd med tejp ger 

snabbt och enkelt raka och starka hörn. Produkten är 

endast avsedd att användas på kartongklädda standard-

gipsskivor inomhus.

– Mycket snabb och enkel att montera,  

   kan spacklas  över direkt efter uppsättning  

– Snygga, raka och hållbara hörn  

– Finns i längderna 2.50, 2.70 och 3.00

Hörnskydd  
TapeTrim PROLINE+®

Självhäftande hörnskydd med tejp ger snabbt och enkelt 

raka och starka hörn. Produkten är endast avsedd att 

användas på kartongklädda standardgipsskivor inomhus.

– Mycket snabb och enkel att montera, 

   kan spacklas över direkt efter uppsättning  

– Snygga, raka och hållbara hörn 

– Finns i längderna 2.50, 2.70 och 3.00 

– Finns som inner- och ytterhörn

Hörnskydd NO-COAT®

Hörnskyddet ger snabbt och enkelt raka och slagtåli-

ga hörn på kartongklädda standardgipsskivor inomhus. 

Profilen monteras i spackel med limförmåga, t ex som är 

avsett för att sätta pappersremsor med.

– Snygga och raka hörn 

– Finns som ytterhörn 

– Finns i längderna 2.44, 2.74 och 3.05

Hörnskydd SHEETROCK®

Pappersbelagda metallhörnskydd är gjorda av starkt 

papper som lamineras på rostfritt stål, ett koncept för 

överlägsen prestanda. Metallkärnan gör hörnet starkt och 

pappersremsan ger utmärkt fästyta för spackel, tapeter 

och målarfärg vilket möjliggör en hållbar och slät yta.

– Utmärkt skydd mot ömtåliga hörn 

– Finns som inner-, ytter- och flexibelthörn. 

– Finns i längderna 2.44, 2.74 och 3.05

HÖRNSKYDD? 

Besök vaggmaterial.se och hitta fler 

produkter inom Hörnskydd. 
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PULVERSPACKEL

Easy Sand SHEETROCK®

Spara tid och pengar med Sheetrock Easy Sand som  

är ett högfyllande snabbhärdande universalpulver- 

spackel som möjliggör färdigspacklade gipsskivor på en 

och samma dag och i regel kan dekorering ske efter- 

följande dag.

Numret efter produktnamnet anger ungefärlig öppettid/

härdningstid: 5, 20, 45 eller 90 minuter. Easy Sand är  

CE-märkt (EN 13963), registrerad i Basta, Byggvaru- 

bedömningen, Sunda Hus och Svanens Husproduktportal 

(Nordic Ecolabelling Portal). 

– Snabbhärdade vitt pulverkspackel 

– Hög limförmåga 

– Godkänd för pappersremsor och hörnskydd 

– Formstabilt och lättslipat 

– Fäster mycket bra på betong

Pulverspackel ARDEX®  

Används inomhus, till spackling, lagning av stuckaturer, 

ifyllnad av fogspår i vägg- och takelement. 

5kg och 12.5kg.

– Snabbhärdande, beläggningsbar efter 45 minuter 

– Vare sig sjunker, spricker eller droppar 

– Godkänd för pappersremsor 

– Finns även i lemon

Pulverspackel DALAPRO®  

Dalapro DM är ett vitt pulverspackel för lagning och 

finspackling för alla normalt förekommande underlag  

på vägg- och takytor inomhus.

– Ett vitt multifunktionellt pulverspackel 

– Möjlighet att styra bearbetningstiden. 20, 40 & 60 min 

– Formstabil, sjunker minimalt och spricker inte 

– Lämplig på vägg och takytor inomhus

R4 Rapid ARDEX®

Används för reparationer och finspackling av håligheter 

och ojämnheter i underlaget före målning eller matt- 

läggning i ex bostäder.

– Spackla direkt på snickerier utan grundmålning 

– För snabba lagningar på 0 till 10 mm 

– Beläggningsbar från 45 minuter 

– Används till golv, vägg och tak

PULVERSPACKEL? 

Besök vaggmaterial.se och hitta fler 

produkter inom Spackel. 
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FÄRDIGBLANDAT SPACKEL 

Allround PROLINE+®

Ett högfyllande, mellangraderat lättspackel. 3L, 10L.

– Iläggning av remsor 

– Skarvspackling 

– För skarv- och bredspackling på tapetskarvar, 

 puts, betong och skivmaterial inomhus 

– Lättslipat med liten krympning 

– Godkänd för pappersremsa

Rull- och sprutspackel PROLINE+®

Allround rull- och sprutspackel med överlägsen 

limförmåga. Hink eller säck, 15L.

– Rullas upp utan att stänka, ”hänger till sig” snabbt 

– Utvecklat för maskinell applicering med spruta,  

 boxar, spackelverktyg och Hopper 

– Lättslipat med liten krympning 

– Godkänd för pappersremsa

Tape, Fill & Finish PROLINE+®

Fingraderat lättspackel som fyller bra och  

är lättslipat 10L.

– Smidig konsistens 

– Lättslipat med liten krympning 

– Finns i vitt och gult 

– Lämnar en tät och fin yta 

– Målningsbar direkt efter torkning 

– Utmärkt för både skarv- och bredspackling 

– Överlägsen limförmåga 

– Godkänd för pappersremsa

SPACKEL? 

Besök vaggmaterial.se och hitta fler 

produkter inom Spackel. 
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KEM

 Cleaner TEC7®

 Universellt rengörings-, avfettnings- och 

 foglättningsmedel, med en neutral lukt av  

 lösningsmedel, för ett snyggt slutresultat  

 på synliga ytor.

– Fri från aromatiska och klorinerade lösningsmedel 

– Säker att använda på de flesta ytor  

– Aerosol kan användas i alla riktningar, 360˚ 

– Lämnar inte kvar någon oljefilm eller oxidlager

 Isoleringsspray POLYFILLA®

 En pigmenterad fläckblockerande sprayfärg 

 som förhindrar att bestående fläckar åter- 

- kommer genom färg. Lämplig för t.ex. målad 

 stuckatur, puts, betong, cement, tegelsten,  

 porösa stenar och trä.

– Minskar risken för genomslag av olika fläckar 

– Tapetseras eller övermålas med de flesta sorters färg 

– Torktid ca 15 minuter

Färg- och lackborttagning POLYFILLA®

Avlägsnar de flesta typer av färg och lack utan att  

skada trä. Alkyd och akrylfärg, bets, fernissa och  

2-komponentlack. Lämplig för alla träslag, metaller,  

puts och betong.

– Verkar redan efter 20 minuter 

– Avlägsnar flera färgskikt i en behandling 

– Snabbt och effektivt resultat 

– För inom- och utomhusbruk

 Remove All TEC7®   

 Miljöanpassat, lättanvänt rengöringsmedel  

 som är mycket kraftfullt, men ändå skonsamt  

 mot huden.

– Penetrerar, mjukar och löser upp underlaget 

– Brandsäker och dunstar mycket långsamt 

– Arbetar tills den sköljs bort med vatten  

– Kan lösa upp även svåra massor

 Wipes RELEKTA 101®   

 Kraftfulla rengöringsdukar för snabb 

 och effektiv rengöring, utan behov  

 av vatten eller tvål.

– Kan ev ersätta starka kemikalier eller slipmedel 

– Perfekt för hemmet, bilen, båten, garaget, etc. 

– Vänlig mot huden 

– 50 dukar á 13x21 cm eller 80 dukar á 20x28 cm KEM OCH FYLLNAD? 

Besök vaggmaterial.se och hitta fler 

produkter inom Kem och Fyllnadsmassor. 
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Universalfiller POLYFILLA®

Extra stark universalfiller som fyller små och stora sprickor 

och hål utan att krympa. Utmärkt vidhäftning på trä och 

mineraliska ytor, bl.a. puts och betong.

– Slipbar och skruv-, spik- och borrfas. 

– Lättviktig formula, stora hål kan lätt fyllas 

 i en arbetsgång och utan att glida 

– Ger ett mycket fint och slätt resultat 

– För inom- och utomhusbruk

 Snickerispackel POLYFILLA®

 För utjämning av små sprickor och hål för en  

 fin slät yta. Lämplig för målat och omålat trä.

– Slip- och övermålningsbar efter ca 1 timme 

– För inom- och utomhusbruk

 Multifiller POLYFILLA®

 Fyller mindre sprickor och hål på de flesta  

 underlag bl.a. trä, puts, sten och betong.

– Skruv-, spik- och borrfast 

– Krymper inte 

– För inom- och utomhusbruk

 Plastiskt Trä POLYFILLA®

 Fyller små hål och sprickor i bl.a. möbler,  

 dörrar och fönsterkarmar där det krävs en  

 kulörmatchning. Lämplig för alla träslag.

– Blandbar med andra plastiska träfärger från Polyfilla 

– Övermålningsbar med de flesta sorters färg 

– För inom- och utomhusbruk

 Lättviktsfiller POLYFILLA®

 Fyller små och stora hål och sprickor på de 

 flesta underlag bl.a. sten, betong, trä,  

 stuckatur, puts, gips- och spånskivor och 

 polystyren. Lämplig för modellering och  

 reparation av prydnadslister och ornament.

– Ger direkt ett jämnt slutresultat utan slipning 

– Sjunker inte 

– För inomhusbruk

 Elastisk Spackelmassa 
 POLYFILLA®

 En vit sprickfri fyllning som bildar en vatten- 

 beständig flexibel tätning. Perfekt att använda 

 mellan två ytor där rörelser kan uppstå och  

 med fördel till längre linjära sprickor. 

– Övermålningsbar med de flesta färger 

– För inom- och utomhusbruk

FYLLNADSMASSOR
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 Akryl LA® 

 Användbar som akustikfog, målarfog och  

 ventfog. En vattenlöslig, luktfri och övermålnings 

 bar akryl-latexfogmassa. 

– Kan användas ute och inne i fogar med små rörelser 

– Fogen blir diffusionstät, petsäker 

– Elastisk (plus/minus 10%) 

– Härdad fog tål vatten 

– Temperaturbeständig från minus 20°C till +75°C 

– Produkten är listad i husproduktportalen 

– Kan användas i Svanenmärkt byggande

 Fix LA® 

 Mångsidigt monterings- och konstruktionslim,  

 fogmassa och sättlim. 

– Vatten-, köld- och värmebeständig  

 mellan minus 40°C och plus 100°C  

– Baserad på MS-polymer  

– Inga lösningsmedel, silikon eller isocyanater

 Seal LA®

 Ett modernt kitt som förenar alla goda  

 egenskaper i en och samma produkt. 

– Elastiskt med bra vidhäftning och konsistens 

– Silikonfritt och fri från lösningsmedel 

– Många kulörer, även grönt och rött 

– Övermålas med de flesta sorters färg  

– Kan användas för halvsulning på gammalt linoljekitt 

– Obruten förpackning är hållbar i minst 18 månader

FOGMASSOR

 Fog RELEKTA 101®   

 Målarfog för både inom- och utomshusbruk,  

 som har bra vidhäftning på de flesta  

 byggnadsmaterial. 

– Tål nedfrysning till -15 °C i patronen upp till 3 gånger 

– Övermålningsbar efter ca 20 minuter 

– Övermålas med de flesta sorters färg 

– UV-stabil efter härdning 

– Tål materialrörelser på upp till 10%

 MS Polymer TEC7®

 Universal och superstark MS Polymer.  

 Kan användas som konstruktionslim, till tätning 

 eller fogning på de flesta material. Orsakar inte 

 korrosion eller frätning på metall/aluminium 

 eller färgsmitta på porösa ytor (marmor, skiffer, 

 granit etc.)

– Livsmedelgodkänd enligt BREEAM-NOR emissionskrav 

– Gift- och luktfri 

– Fri från ftalater, isocyanater och skadliga lösningsmedel 

– Lång hållbarhet i förpackning (18 mån) 

– Tål att frysa/tina upprepade gånger 

– Fäster på våta ytor och kan användas under vatten 

– Limmar starkt, härdar snabbt 

– Krymper inte och förblir flexibel hela sin livslängd 

– Vibrations- och ljuddämpande 

– Bra motstånd mot kemikalier, mögel och bakterier 

– Mycket lämplig till Radon-tätning
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 Flexseal LA® 

 En högkvalitativ ftalatfri fogmassa för bl a bygg  

 och fasad med hög rörelseupptagningsförmåga  

 baserad på hybridteknik. Speciellt lämplig för  

 rörelsefogar runt fönster och dörrar, sandwich- 

 och betongelement. Helt fri från ftalater. 

– Kan användas ute och inne i fogar med små rörelser 

– Fogen blir diffusionstät, petsäker 

– Elastisk (plus/minus 10%) 

– Härdad fog tål vatten 

– Temperaturbeständig från minus 20°C till +75°C 

– Produkten är listad i husproduktportalen 

– Kan användas i Svanenmärkt byggande

 Silikon NE LA®

 Neutralhärdande högkvalitativ silikon helt  

 fri från MEKO. Lämplig för byggändamål som  

 t ex balkonginglasningar, uterum och de flesta  

 typer av glasningsarbeten. Antimögelbehandlad  

 för användning i våtutrymmen. 

– Normalt mycket god vidhäftning mot- glas,  

 emalj, kakel, porslin samt de flesta metaller,  

 t ex aluminium och rostfritt stål 

– De flesta målade ytor

 Seal & Fix ABRA®

    Elastisk MS-polymerbaserad fogmassa för 

 limning och fogning och som fäster på de  

 flesta typer av fabrikslackerad plåt. 

– Utmärkt till de flesta material 

– Obetydlig krympning  

– Fri från lösningsmedel 

– Övermålningsbar med flertalet färger 

– UV-resistent och tål frysning 

– Obruten förpackning är hållbar i minst 18 månader



12         VÄG G M AT E R I A L

GLASFIBERVÄV / ARMERINGSDUK

Glasfiberväv SWEDTEX®

Vi har ett brett sortiment av glasfiberväv och glasfilt av 

högsta kvalitet. Swedtex är tillverkat av naturliga material 

utan skadliga kemikalier eller ämnen som kan framkalla 

allergiska reaktioner. Det är Öko-Tex-certifierat samt 

VOC-testat. CE-godkänt samt brandklassificerat i enlighet 

med den europeiska standarden B-s1,d0. Glasfiberväv 

och glasfilt används för armering och dekorering av gips. 

Glasfiberväv finns i många olika utföranden och glasfilt 

ger en slät och enhetlig yta och är precis som väven 

mycket bra på att skydda mot sprickor. 

Vävvagn

Hjulförsedd vagn som underlättar vid arbete med  

glasfiberväv. Stomme av elförzinkade rör. Glasfiberväven 

hängs på en rundstav som skyddas av två plastskivor  

på axeln.

PROLINE+® Vävlim

Kallrört färdigblandat lim av hög kvalitet som är avsett för 

uppsättning av glasfiberväv, armeringsduk och tapet med 

pappersbaksida. 15L.

– Finns som traditionellt lim- och sprutlim

Armeringsduk 

Armeringsduk används framförallt för förstärkning  

av spacklade och putsade väggar och tak inomhus.  

Materialet nonwoven (cellulosa/polyester) är fritt från 

glasfiber samt lätt och behagligt att arbeta med.  

Dessutom är det miljövänligt och skonsamt mot både  

hud och luftvägar.

Strandad glasfiberväv  

CP80, TYP DALATEX (0,80 X 25 M) 

CP100, TYP DALATEX (1 X 50 M) 

Förgr. 85 G (1 x 50 M) 

Förgr. 110 G (1 x 50 M) 

MICROLITH, TYP G45 ( 1x 50 M) 

MICROLITH, FÖRGR., TYP G45U (1 x 50 M)

Strandad glasfiberväv 

FINSTRUKTUR, TYP G100  

FINSTRUKTUR, FÖRGR., TYP G100U 

LÅGSTRUKTUR, TYP G135 

LÅGSTRUKTUR, FÖRGR., TYP G135U

Mönstrad glasfiberväv 

PUTSVÄV, TYP G115 

MINIFISKBEN, TYP G116 

FISKBEN, TYP G165 

ROMBIC/GÅSÖGA TYP G430 

DIAGONAL, TYP G440 

DOMINO, TYP G480 

GROVSTRUKTUR, TYP G180 

CRYSTALL, TYP G500 

RAND DIAGONAL, TYP G120 

VERTIKAL, TYP G125 

MINI ROMIC / MINI GÅSÖGA, TYP G112 

STRECK, TYP G118

EXPONERING
I BUTIK
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Mjölkpapp SWEDTEX® 

Kraftig papp med PE-beläggning på en sida, 

slitstark och tål mycket trafik. 

– Kvalitetsanpassad för det professionella måleriet 

– PE-Belagd kraftig mjölkpapp, 260–310g/m2 

– Tål slitage och kan även användas ute

 Trapp- och golvskydd 
 TECCA® T-PROTECT 

T-Emballage trapp- och golvskydd är en slitstark  

självhäftande skyddsduk för hårda ytor såsom golv,  

trappor, bänkskivor m m. 

– Tät mot vätskor 

– Trapp- och golvskydd har en antislipbehandlad sida

Säckar

Papperssäck  

2-blad, våtstark

– 125L 

– 160L 

– 240L

Papperssäck  

1-blad, innersäck av 

transparant PE

– 125L

Grovsäck SV  

Säckar tillverkad  

av polyeten

– 125L

Byggsäck blå/svart

– 160L 

– 240L

Soppåse knyt Röd 

Soppåse i polyten med 

knythandtag på rulle.

– 18L (25st/rulle)

Golvskyddsfilt 

Golvskyddsfilt skyddar alla typer av golv och är lätt  

att använda. 1x10 meter.

– Textilier på ovansidan och en friktionsbehandlad  

 folie på undersidan 

– Tålig mot slitage 

– Kan återanvändas flera gånger

Golvskyddspapp 125G  
SWEDTEX®

Golvskyddspapp 125g används för att skydda golv  

vid målning. Mått 120cm x 30m alt. 75cm x 48m.

Mjölkpapp, 36m2, bredd ca 75–110 cm, 35 rullar per pall 

Mjölkpapp, 50m2, bredd ca 120–150 cm, 30 rullar per pall

GOLVSKYDD / SOPPÅSAR
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Top 10/40 Aqua ABRATEX®

Top 10 och Top 40 är två vattenburna tunnskiktsfäger, 

som egentligen är samma färg. Det som skiljer är  

glansen. 1L, 2.5L, 10L.

– Utmärkt kulörstabilitet och UV- resistens  

– Åtta standardkulörer, NCS-kulörer bryts  

– Lättapplicerad  

– Top 10 är sobert semi-matt Top 40 är halvblank  

– Vattenburen

Mönja Aqua ABRATEX® 

Mönja Aqua är en kombinerad grund- och rostskyddsfärg 

som kan användas under Sunchems toppfärger.  

0.25L, 1L, 2.5L, 10L.

– Vattenbaserad  

– Svagt alkalisk  

– Mjukgörarstopper  

– Fogprimer på porösa ytor  

– Motverkar rostbildning

Flexcoat ABRATEX®

Flexcoat är en semi-matt vattenburen tjockfilmsfärg, som 

är uppbyggd på en speciell gummiemulsion. Flexcoat har 

200% elasticitet, vilket gör att färgen följer med under- 

lagets rörelser utan att krackelera. 5L, 10L.

– Tätande och elastisk  

– Utmärkt barriärskydd Slagtålig  

– Starkt rostskydd  

– Åtta standardkulörer, NCS-kulörer bryts  

– Lättapplicerad  

– Vattenburen

PLÅTTAKSFÄRG

Top 86 ABRATEX®  

Top 86 är en semi-matt, tixotrop, lösningsmedelsburen 

och alkaliresistent styrenakrylat. Färgen är idealisk vid 

omålning av tak tidigare målade med Top 86. 10L.

– Tixotrop  

– Fysikaliskt torkande  

– Lösningsmedelsburen  

– Användarvänlig vid låga temperaturer 

– Sju standardkulörer, NCS-kulörer bryts  

– Binder porösa underlag

PLÅTTAKSFÄRG? 

Besök vaggmaterial.se och hitta fler 

produkter inom Plåttaksfärg. 



      VÄG G M AT E R I A L      15

VERKTYG

Rullverktyg COLUMBIA® 

Verktyg för montering utav hörnskyddsprofiler. 

– Inner- och ytterhörn 

– Ergonomiskt 

– Tidsbesparande 

– Komplettera med passande skaft

Spackelbox för skruvskallar

Verktyg för att effektivisera spackling av skruvskallar. 

– Ergonomisk 

– Samma resultat varje gång 

– Tidsbesparande

Boxskaft

Ergonomiskt skaft till spackelbox.

– Förlängningsbart 

– Funktion för ställbar boxvinkel

Automatisk remssättare ”Bazooka” 

Precisions verktyg för att applicera spackel och  

pappersremsa i samma moment.

– Ergonomiska verktyg som sparar på kroppen 

– Rationellt verktyg för högre produktivitet  

– 2–3 gånger snabbare arbete

Spackelbox 

Verktyg för att underlätta arbetet vid överspackling  

av remsa.

– Inga kanter att slipa  

– Samma resultat varje gång 

– Tidsbesparande

 Spackelpump

 Spackelpump för att fylla dem automatiska  

 verktygen med spackel.

– Finns i två storlekar, standard och hög 

– Fungerar till samtliga verktyg 

– Komplettera med rätt adapter till respektive verktyg
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VERKTYG / SLIP- & SANDPAPPER

Bredspackel LOUTIL PARFAIT® 

För spackling utav tak och väggar.

– Tvåhandsfattad  

– Bättre ergonomi 

– Finns i flera bredder 

– Komplettera med passande förlängningsskaft

 Spackeltunna 
 SHEETROCK®

För automatisk applicering av spackel  

på hörnskyddsprofiler.

Plåtsax

Av härdat, legerat stål.

– PVC-klädda skänklar  

– Med utväxling

Mjuktblad (runt grepp)

Joint-Tape Dispenser 

Ergonomisk remshållare som enkelt monteras på bältet.

– Håller pappersremsa upp till 152 meter

Fogpistol plast ”Non-drip”  

Fogpistol för standardpatroner. 

– Automatisk ”Non-drip” funktion 

Slippapper JÖST® 

Patenterad hålbildning för optimalt dammutsug.  

Används vid slipning av väggar och tak. Passa alla  

typer utav giraffslipar.

225 MM Gul P40 

225 MM Gul P60 

225 MM Gul P80 

225 MM Gul P100 

225 MM Gul P120  

225 MM Gul P150  

225 MM Gul P180  

225 MM Gul P220

 Rullspackelroller 
 LOUTIL PARFAIT® 

Roller för snabbare applicering utav spackel. 

– Ergonomisk 

– Stänkfri 

– Lätt att rengöra

Jumbospackel Hårtblad (runt grepp)

 Homax Banjo   

 Spackelverktyg lägger  

 ut spackel och spackel- 

 remsa samtidigt!

– Perfekt resultat  

– Upp till 10 gånger så snabbt  

– Minimerar åtgången av spackel
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HANDSKAR? 

Besök vaggmaterial.se och hitta fler 

produkter inom Handskar. 

HANDSKAR

ErgoTec© SOFT TOUCH® 

Sömlös stickad handske i nylon/lycra. Doppad i en PU- 

och nitrilblandning i innerhanden och över fingertopparna.

– Mycket bra grepp vid precisionsarbeten  

– Silikonfri, krom- och nickelfri, fri från lösningsmedel 

– Lämnar inga fingeravtryck

Aquaguard Thermo SOFT TOUCH® 

Stickad vattentät vinterhandske i nylon med överlägsen 

passform och extremt hög komfort.

– Varmt och mjukt akrylfoder 

– Vattentät   

– Sandy grip ger extra bra grepp

Apus SOFT TOUCH® 

Sömlös stickad handske i polyester som är doppad i svart 

PU i innerhand och över fingertopparna.

– Slitstark, men ändå mycket tunn  

– Mycket bra grepp vid precisionsarbeten 

Ni Traxx SOFT TOUCH® 

Kemskyddshandske i nitrilgummi med utmärkt resistens 

mot oljor, fetter och petroleumbaserade kemikalier.

– Räfflad yta i innerhand för bättre grepp  

– Bomullsflossad insida för hög komfort 

– Godkänd för livsmedelshantering, fri från silikon 

– Längd (mm): 315 +/- 10, Tjocklek (mm): 0.38 +/- 0.03

Breathfit Thermo SOFT TOUCH®  

Stickad vinterhandske i polyester med överlägsen pass-

form och extremt hög komfort.

– Varmt och mjukt akrylfoder  

– Nitrilbeläggning med Sandy grip ger extra bra grepp  

– Slitstark, oljeresistent, bra grepp i torra / oljiga miljöer
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MASKERINGSTEJP

Precision Mask® 4334 TESA® 

Målartejp av hög kvalitet för noggranna  

och släta färgkanter.

– Inomhusmaskering (upp till 6 månader) 

– För släta och något textuerade ytor 

– För högkvalitativa målnings- och lackeringsarbeten  

 med knivskarpa kanter 

– Extremt lättanvänd och sparar dyrt efterarbete

Precision Mask® 4333 TESA®  

Hög kvalitet för noggranna och platta färgkanter  

på känsliga ytor.

– För maskering av väldigt känsliga ytor 

 (t.ex. väggbeklädnader, tapeter, lackerade ytor) 

– För släta och något textuerade ytor 

– Inomhusmaskering 

– Professionell maskeringstejp som fäster ordentligt

Precision Mask® 4439 Outdoor TESA®  

Professionell tejp speciellt lämpad för utomhusbruk.

– Utomhusmaskering för perfekt resultat 

– UV-beständig (8 veckor) 

– Extra tunn och stark baksida belagd med akrylklister 

– Lätt att ta bort även efter upp till 8 veckor utomhus

60399 TESA®  

Slitstark maskerings- och byggtejp i PVC med platt folie 

som fäster på de flesta ytor, inklusive något grövre ytor.

– Lätt att rulla och lämnar inga häftämnen  

 i upp till 14 dagar 

– Kan sträckas upp till 170% vid applicering 

– Användning vid temperaturer från +5 till +60 grader °C  

– Står emot fukt, svagt alkaliska lösningar, syror  

 och andra kemikalier

4323 TESA®  

Standardmässig maskeringstejp för enkla  

målningsarbeten inomhus.

– Målningsarbeten inomhus 

– Fixering av maskeringsmaterial 

– Lätt att använda och kan enkelt tas bort inom tre dagar 

– Försegling, paketering och markering MASKERING? 

Besök vaggmaterial.se och hitta fler 

produkter inom Maskering. 
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MASKERINGSFOLIE

4368 Easy Cover® Universal TESA® 

En 2-i-1 maskeringsfilm med ytskyddstejpen TESA® 4306. 

– Inomhusmaskering för släta och något textuerade ytor 

– För maskering och skydd av stora områden 

– Rena färg- och lackeringskanter  

– För målningsuppgifter och spraytekniker

4365 Easy Cover® Precision TESA® 

En professionell 2-i-1 maskeringsfilm med maskeringstejp 

för skarpa färgkanter.

– Inomhusmaskering för släta och något textuerade ytor 

– För långsiktiga applikationer (upp till 6 månader) 

– För högkvalitativa målnings- och lackeringsarbeten 

 med skarpa färg- och lackeringskanter

Täckfolie

T-Emballage täckfolie används som tillfällig täckning för 

att skydda bl.a golv, tak och väggar eller som täckning på 

byggarbetsplatsen.

– Finns i flera bredder och tjocklekar

Professional 4411 Easy Cover®  
UV Precision TESA® 

En professionell täcknings- och maskeringslösning som 

sparar både tid och pengar.

– 2-i-1-lösning med skyddsfolie och  

 TESA® Precision Mask Outdoor-målartejp 

– Skyddar stora områden och maskerar med  

 exakt precision för exakta kanter utomhus 

– Lämplig särskilt på glas, aluminium, trä mm. 

– 26 veckors UV-resistens

Easy Cover® Economy Paper TESA® 

En miljövänlig målarmatta med en tesa maskeringstejp 

fäst direkt på filmen för enkel applicering.

– God vidhäftning på nästan alla ytor 

– Slätt kraftpapper förhindrar att färgen läcker ut 

– Passar de flesta målarfärger 

– Undvik att använda maskeringstejpen direkt på trägolv
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TJÄRA OCH OLJA

Gråtjära 0,9L

Gråtjära 2,7L

Gråtjära 9L

Roslagsmahogny 1L

Roslagsmahogny 3L

Roslagsmahogny 10L

Blåtjära 0,9L

Blåtjära 2,7L

Blåtjära 9L

Gröntjära 0,9L

Gröntjära 2,7L

Gröntjära 9L

Bruntjära 0,9L

Bruntjära 2,7L

Bruntjära 9L

Intresset för att välja naturliga och hållbara produkter för 

målning ökar stadigt. Vi ser att omsorgen om detaljerna styr 

husägares och husbyggares val i allt högre grad och går hand i hand 

med ett intresse för arkitektur och estetik. Därför har Väggmaterial 

valt att utveckla ett spännande sortiment under det nya 

varumärket Alfrids produkter. Du kan läsa mer om produkterna  

och hela vårt sortiment i vårt produktblad eller på 

www.alfridsprodukter.se
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TJÄRA OCH OLJA

Dalbränd trätjära 1L

Dalbränd trätjära 3L

Dalbränd trätjära 10L

Ljus Tjärolja 1L

Ljus Tjärolja 3L

Ljus Tjärolja 10L

Kinesisk tungolja 1L

Kinesisk tungolja 3L

Slipersolja 3L Vildsvinstjära 5LBalsamterpentin 5LBalsamterpentin 1L

Linolja rå 5LLinolja rå 1L
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vaggmaterial.se




