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Maskeringstejp 3430 
Profi tejp. Tål 110° C under 1 timme. 
Utmärkt beständighet mot vatten- och 
lösningsmedelsbaserade lacker.

Art nr Bredd x längd Frp
06750 19 mm x 50 m 48

06753 38 mm x 50 m 24

06754 50 mm x 50 m 20

Maskeringstejp 2328
En prisvärd tejp för mindre krävande 
maskeringsapplikationer.

Art nr Bredd x längd Frp
06295 15 mm x 50 m 10/60

06304 19 mm x 50 m 48

06309 25 mm x 50 m 36

06311 38 mm x 50 m 24

06313 50 mm x 50 m 24

Maskeringstejp 3434 Aqua
Blå tejp. Tål 110° C under 1 timme. 
Utmärkt beständighet mot vatten- och 
lösningsmedelsbaserade lacker.

Art nr Bredd x längd Frp
07895 19 mm x 50 m 48

07897 25 mm x 50 m 36

07898 38 mm x 50 m 24

07899 50 mm x 50 m 20

Finlinjetejp 471 blå
För lackering av olika kulörer och de-
korlackering. En mycket formbar  PVC 
tejp med utmärkt vidhäftningsförmåga 
på plast och gummidetaljer, passar ut-
märkt för runda former. Vatten och lös-
ningsmedelsbeständig. Tål 70° C under 
1 timme.

Art nr Bredd x längd Frp
06404 3 mm x 33 m 12

06405 6 mm x 33 m 12

06408 12 mm x 33 m 12

06409 19 mm x 33 m 12

Finlinjetejp högtemperatur 4737T
Blåtransparent. Speciellt vid lackering i 
två eller flera kulörer. Tunn, högflexibel 
PVC, vatten och lösningsmedelsbestän-
dig. Mycket formbar,  passar utmärkt 
för runda former. 
Tål 160° C under 1 timme.

Art nr Bredd x längd Frp
4737T6 6 mm x 33 m 24

4737T9 9 mm x 33 m 16

4737T12 12 mm x 33 m 12

4737T19 19 mm x 33 m 8

tejp

Kantmaskeringstejp
För snabb och effektiv maskering av 
de många öppningar som finns på en 
bil, såsom dörrar, huv, bagagelucka etc. 
Tejpen ger en perfekt maskering med 
en mjuk färgkant. Hindrar damm och 
färg från att tränga in i bilen.Tål upp till 
70° C  i 1 timme.

Art nr Bredd x längd Frp
09678 13 mm x 50 m 1

50421 21 mm x 7 m
7 strängar

1

Trim Masking Tejp
För maskering av gummilister runt bil-
rutor. En hård plastremsa som är fäst 
på en 50 mm bred tejp skjuts in bakom 
listen, varefter tejpen fästs på rutan. 
Detta gör att gummilisten inte ligger an 
mot lacken. Skyddar gummilisten mot 
färgpåslag. Utmärkta temperaturegen-
skaper. Bredd 50 mm, längd 10 m.

Art nr Tjocklek Frp
06347 7 mm 6

06349 10 mm 6

Dubbelhäftande tejp PT1100 
Acrylic Plus
En tejp med hög vidhäftningsförmåga 
tack vare akrylhäftämnet på båda 
sidor av tejpen. Tejpen är avsedd för 
permanent montering av emblem, de-
korlister etc. Mycket hög vidhäftning, 
används av flera biltillverkare, fäster på 
samtliga lacksystem, anpassar sig efter 
ojämnheter på underlaget. 1,1 mm 
tjock. 90°C temperaturbeständighet. 
Färg grå.

Art nr Bredd x längd Frp
80318 6 mm x 20 m 2

80319 9 mm x 20 m 1

80320 12 mm x 20 m 1

80322 19 mm x 20 m 1

Dubbelhäftande tejp 4229 
Acrylic-Foam
En tejp med hög vidhäftningsförmåga 
tack vare akrylhäftämnet på båda sidor 
av tejpen. Tejpen är avsedd för perma-
nent montering av emblem, dekorlister 
etc. 0,8 mm tjock. Färg mörkgrå.

Art nr Bredd x längd Frp
80314 9 mm x 20 m 1

80315 12 mm x 20 m 1

80316 19 mm x 20 m 1
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Vävtejp 389
Universal vävtejp, för ett flertal använd-
ningsområden t ex maskering, buntning 
och förstärkning. Polyuretanbelagd 
vävtejp, hög styrka. Färg grå.

Art nr Bredd x längd Frp
38950SI 50 mm x 50 m 24

Vävtejp 2120 Transparent, vinyl
Transparent vävtejp för snygga och 
hållbara lagningar som är näst intill 
osynliga. Stark och enkel att använda. 
Fäster på både mjuka och hårda  plas-
ter, jämna träytor, vaxade tyger och 
grova textilier. Vatten och UV resistent. 
Lätt att riva både lodrätt och vågrätt.

Art nr Bredd x längd Frp
2120A 48 mm x 18,2 m 1

Stenskottsfolie ”Helikoptertejp”
Skyddstejp för tröskellådor och dörr-
öppningar. Bredd 100 mm.

Art nr Längd / färg Frp
08219 5,5 m / transparent 1

08210 5,5 m / svart 1

08210T 2,5 m / transparent 1

Protective tejp
Skyddar strukturerade ytor av metall 
och plast. Polyeten/akryl tejp som inte 
lämnar några häftämnesrester.
7007AB, blå
503825, transparent

Art nr Bredd x längd Frp
7007AB 630 mm x 175 m 1

503825 250 mm x 30 m 1

Eltejp
En universaltejp av god kvalitet för 
elinstallationer och färgmärkning. Ut-
märkt beständighet mot nötning, fukt, 
kemikalier, syror och UV-ljus. 
Färg svart.

Art nr Bredd x längd Frp
E0754104 19 mm x 20 m 1

Blästertejp, skyddstejp 2525
För att skydda angränsande ytor vid 
t ex slipning. Tjock, tålig pappersrygg 
som går att placera om. Färg orange.

Art nr Bredd x längd Frp
252548 50 mm x 50 m 1

Dubbelhäftande monteringstejp
Tejper med kraftigt hugg. Tunn, endast 
0,205 mm. Sammafogar metall, glas, 
trä, papper, plaster, tyg och målade ytor. 
Hållbara fogar som varar över tid, klib-
big stark tejp. Färg transparent.

Art nr Bredd x längd Frp
908819 19 mm x 50 m 1

Vävtejp 3903, vinyl
En tejp för att skarva, maskera, täta, 
fixera, reparera. Strukturerad vinyl som 
gör tejpen mycket lätt att riva av. Tål 
121° C under 1 timme. Färg svart.

Art nr Bredd x längd Frp
3903S 50 mm x 50 m 1

Vävtejp Scotch 6969 Silver
Högkvalitativ vävtejp för mer krävande 
industriapplikationer. Skarva, maskera, 
fixera, reparera, täta. 
Tjocklek 0,27 mm.

Art nr Bredd x längd Frp
696950 48 mm x 55 m 1
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VHB 4910 
För avancerade applikationer som krä-
ver en transparent tejp, både inom- och 
utomhus. Återförslutningbar förpack-
ning som skyddar tejpen när den inte 
används, säkerställer hållbara fogar vid 
montering. Färg transparent.
Tjocklek 1,0 mm. Blisterpack.

Art nr Bredd x längd Frp
4910BLI 19 mm x 50 m 1

Tillbehör vid applicering av VHB, 
Acryl-Foamtejper och andra 3M 
tejper
Effektiva tillbehör för optimal vidhäft-
ningsförmåga.

Art nr Beskrivning Frp
VHBREN VHB Ytrengöringsmedel, 

1 liter
1

VHBSERV VHB Ytrengöringsservetter    100

VHBROLL VHB Aplliceringsroller 1

VITSKRAP Plastskrapa vit, 
för att undvika luftbubblor    

10

2010GN Microfiberduk 
320 x 360 mm Grön    

5

07903 ScotchBrite, förperforerade 
ark 115 x 150 mm AVFN

1

VHB 5952
För avancerade applikationer både 
inom- och utomhus, fäster även på 
pulverlackerade ytor och PP. Återförs-
lutningbar förpackning som skyddar 
tejpen när den inte används, säkerstäl-
ler hållbara fogar vid montering.
Tjocklek 1,1 mm. Blisterpack. Mörkgrå.

Art nr Bredd x längd Frp
5952BLI 19 mm x 13,7 m 1

Packtejp 313 Akryl PP inom/utom-
hus
Packtejp som fäster mot många under-
lag, även returfiber. Tyst- och lättavrul-
lad. UV-beständig. Går att försluta i 
fuktiga, kalla lokaler. Fungerar till lät-
tare gods. Tjocklek 0,065 mm. Bredd 
50 mm, längd 66 m.

Art nr Färg Frp
31350B brun 36

31350T transparent 36

Packtejp 6878    PVC Naturgummi
Packtejp med kraftigt hugg. Går även 
att krympfilma och använda vid sam-
packning av varor. Tystavrullad, går att 
riva av för hand. Fukt- och lösmedels-
beständig. Förslutning av medeltungt 
gods. Tjocklek 0,055 mm. Bredd 50 
mm, längd 66 m.

Art nr Färg Frp
687850T  transparent 

präglad
36

Scotch 8956
En längsarmerad bandningstejp för 
mindre kritiska applikationer. Tjocklek 
0,131 mm. Färg transparent.

Art nr Bredd x längd Frp
895615 15 mm x 50 m 60

895619 19 mm x 50 m 48

Scotch 8959
En korsarmerad bandningstejp för  
medeltungt till tungt gods. Tjocklek 
0,145 mm. Färg transparent.

Art nr Bredd x längd Frp
895950 50 mm x 50 m 36

Handhållare för pack- och band-
ningstejp

Art nr Beskrivning Frp
H180 Hållare för packtejp i metall och plast. 

Upp till 50 mm bredd
1

H2152 S k päronhållare för packtejp inkl extra kniv. 
Upp till 50 mm bredd

1

H12 Hållare för bandningstejp, plast. 
Upp till 25 mm bredd

1

VHB-tejper dubbelhäftande
Tejperna som ersätter nitar, skruvar och svetsning. Kan användas för permanent sammanfogning av t ex mindre skyltar, hållare, namnskyltar,
plaketter, sparkplåtar och mycket annat. Perfekt både för invändiga och utvändiga applikationer. Perfekt för alla typer av servicejobb. 
Fäster på de flesta underlag som t ex trä, betong och glas.

Bandningstejp
Bandningstejp när inte vanlig packtejp räcker till. Tejperna används där det finns vassa kanter, för att fästa lösa inredningsdetaljer och buntning av 
rör. Glasfiberförstärkningen ger tejpen styrka som inte förstörs om det uppstår brott eller skada längst med tejpkanten. Ju fler glasfibrer och ju tätare 
de ligger desto starkare är tejpen.
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Aluminiumfolietejp
Aluminium/akryl. Fungerar som fukt-
spärr vid försegling och skarvning av 
material både inom- och utomhus. 
Värmelednings- och reflekteringsför-
mågan utnyttjas för att skydda känsliga 
ytor som plastdetaljer. Fukt-, flam- och 
lösningsmedelbeständig. Tjocklek 0,06 
mm

Art nr Bredd x längd Frp
140450 50 mm x 50 m 1

ATG-tejp 969
Används för att fästa t ex takklädslar, 
lister mm. Ett unikt fästsystem med 
dubbelsidigt häftämne. Fäster även 
på ”svåra” ytor, står emot fukt. Appli-
ceras med hjälp av appliceringspistol 
ATG700. 

Art nr Bredd x längd Frp
06493 12 mm x 16,5 m    1

ATG700 Appliceringspistol 1

Varningstejp 766D vinyl
Gul/svart-randig varningstejp.
Tjocklek 0,12 mm.

Art nr Bredd x längd Frp
766D 50 mm x 33 m 24

Scotchmate kardborreband
Smidig miniförpackning. För generella 
monteringar inomhus. Utmärkt fuktbe-
ständighet. Hake och ögla. Svart med  
aggresivt gummihäftämne.

Art nr Bredd - längd Frp
SJ352D 25 mm - 2x5 m 1

Dual lock snabblås
Snabblås med aggresivt acrylhäftämne 
- för krävande applikationer inom och 
utomhus. Fäster mot sig själv. Svart. 
250 hakar/tum².

Art nr Bredd - längd Frp
SJ355D 25 mm - 2x5 m 1

Dual lock snabblås
Blisterpack. Fäster mor sig själv över 
hela kardborreytan. 

Art nr Bredd x längd Frp
23958 25 mm x 2,5 m 1

Dual lock snabblås
Snabblås med akrylhäftämne. För krä-
vande applikationer inom och  utom-
hus. Fäster mot sig själv. 250 hakar/
tum². Färg svart.

Art nr Bredd x längd Frp
SJ3550 25 mm x 3 m 1

Dual lock snabblås
Tunt snabblås. Låg vikt och bara 2,5 
mm tjockt när det är ihopsatt. Fäster 
mot sig själv. 705 hakar/tum². 
Transparent.

Art nr Bredd x längd Frp
SJ4570 25 mm x 3 m 1

Dual lock snabblås
Snabblås med gummihäftämne. Lämp-
lig för inomhusapplikationer. Fäster mot 
sig själv. 250 hakar/tum² . Färg svart.   

Art nr Bredd x längd Frp
SJ3540 25 mm x 3 m 1

Dual lock snabblås i små förpackningar
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Kardborreband för kabelbuntning 
Kardborreband utan häftämne för t ex 
kabelbuntning. Bredd 25 mm, längd 3 m.

Art nr Färg Frp
TB3000S svart 1

Dual Lock Snabblås 
industriförpackning
Modifierat akrylhäftämne, mycket 
formbart. Svart, 250 hakar/tum².
Fäster mot sig själv.

Art nr Bredd x längd Frp
387025S 25 mm x 47,5 m 1

Automix Plastreparation Patch
Det snabbaste sättet att reparera hål i 
stötfångare. Flexibla PP-ark laminerade 
med VHB-tejp. Används tillsammans 
med vidhäftningpromotor 06396. 
Sparar tid - ingen härdtid - passar alla 
sorters plast. Termoplastisk - går att 
värma och forma.

Art nr Bredd x längd Frp
05888 101 x 203 mm 3

Relaterade produkter
Vidhäftningspromotor, art nr 06396

PAP-spray, art nr 05917

PAP Spray
Vidhäftningsspray för plastreparationer. 
Ökar ytspänningen på de flesta plaster 
vilket förbättrar vidhäftningen på det 
limmande spacklet. Ett tunt skikt spru-
tas på de ytor där spacklet skall appli-
ceras. Torktid 10 minuter.

Art nr Beskrivning Frp
05917 PAP spray 1

Limmande spackel
05887: 200 ml. Anpassat till patchen. 
Lättslipat, kan slipas efter 15 minuter. 
EZ-sand epoxibaserat tvåkomponents 
finspackel, även limmande.
55047: 200 ml. Anpassat till patchen. 
Lättslipat, kan slipas efter 30 minuter. 
Polyuretanbaserat limmande spackel.

Art nr Volym Frp
05887 200 ml 1

55047 200 ml 1

Relaterade produkter
Appliceringspistol, art nr 08117

Appliceringspistol, art nr 08571

Blandningsmunstycken, art nr 08193

Ytrengöringsmedel, art nr VHBREN

Plastfilm, art nr 4903

Förstärkningsfilm, art nr 4904

Automix superfast plastlim
Extremt snabbt tvåkomponents PU-lim 
för reparation av t ex fästöron. 2K-
epoximaterial. Gör det möjligt att åter-
uppbygga delar där plastbitar  saknas. 
Mycket lättarbetat. Lackerbart. Passar 
de flesta sorters plast.

Art nr Innehåll Frp
55045 50 ml 1

Relaterade produkter
NEPXPIST Appliceringspistol

04908 Blandningsmunstycken

4903 Plastfilm

DMS Dynamic Mixing System
Ny innovativ teknik för blandning och applicering av 
spackel - DMS. En helt ny metod som förenklar hela spack-
lingsprocessen. Systemet innebär i korthet:
Inget spill / Inget kladd
Ökad produktivitet
Automatisk blandning
Minskad risk för porer
Jämn kvalitet
Renare arbetsmiljö
Ingår i Dynamic Mixing System

Art nr Beskrivning Frp
50597 Premium Body Filler - snabb, 310 ml 6

50599 Premium Body Filler - långsam 310 ml 6

50600 Spackelpistol, tryckluftsdriven 1

50602 Dispenser för blandningsmunstycken 1

50601 Blandningsmunstycken 300

50603 Pistolhållare 1

Lim-, tät-, täckmaterial
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Karosserilim
Ett innovativt och kostnadseffektivt 
tvåkomponentslim för byte av de flesta 
karosseripaneler. Sammanfogar och tä-
tar stål, aluminium och SMC plast på 
ett mycket säkert sätt i ett steg. Skyddar 
mot rostangrepp och ger en utmärkt 
vidhäftning. Duopatron.

Art nr Innehåll Frp
08115 200 ml 1

Relaterade produkter
Appliceringspistol manuell, art nr 08117

Appliceringspistol tryckluftsdriven, art nr 09930

Appliceringspistol manuell röd, art nr 08571

Blandningsmunstycken, art nr 08193

Skum (ljudisolering)
08463 Flexibelt tvåkomponents po-
lyuretanskum som formar sig på plats, 
utvecklad för att ersätta flexibla OEM 
applikationer som t ex hålrum i dörrar 
och takbjälkar.  Innehåll: 200 ml.
08458 Fast tvåkomponents polyuretan-
skum som formar sig på plats, utveck-
lad för fasta applikationer som hålrum i 
bilar, t ex stolpar. Innehåll: 200 ml

Art nr Beskrivning Frp
08463 Flexibelt skum 1

08458 Fast skum 1

Relaterade produkter
Appliceringspistol manuell, art nr 08117

Appliceringspistol tryckluftsdriven, art nr 09930

Appliceringspistol manuell röd, art nr 08571

Blandningsmunstycken, art nr 08193

Konstruktionslim DP8005
För limning av lågytenergiplaster (som 
PE och PP) mot sig själva eller mot 
andra material utan föregående ytbe-
handling. Öppentid 5 minuter. 
Duopatron.  Färg transparent. 

Art nr Innehåll Frp
800538V 38 ml 1

Relaterade produkter
Appliceringspistol, art nr NEPXPIST

Matare appliceringspistol, art nr MAT10-1

Blandningsmunstycke, art nr MUN8005

Universallim, spray
För limning av textilier, mattor, vävbu-
ren vinyl och klädslar. Fäster mot de 
flesta ytor, t ex metall och trä. Kontrol-
lerat sprutmönster, ej blödande, ger 
omedelbar vidhäftning, snabbtorkande, 
flera strålbredder. Bör ej användas på 
styrenplast. 

Art nr Beskrivning Frp
08080 Allim spray, 500 ml 1

08090 Kontaktlim spray, 500 ml 1

Starklim 90
Det perfekta limmet för plaster (även 
polyeten och polypropen) mot trä, me-
tall och många andra material. Hög ini-
tial och slutlig styrka.  Snabbtorkande. 
Temperaturbeständigt upp till 71º C.

Art nr Innehåll Frp
L090 500 ml 1

Tixotropiskt lim
Ett kontaktlim speciellt anpassat för 
fordonsreparationer. Limmar alla inred-
ningsmaterial, möjlighet till justering. 
Rinn och droppfri, motstår temperaturer 
upp till +80º C, penselbar, tål UV-ljus, 
goda åldringsegenskaper. Glasklart lim.

Art nr Innehåll Frp
08150 500 ml burk 1

Cleaner rengöringsmedel, 
isopropanol
Utmärkt för rengöring i samband med 
plastreparationer.

Art nr Innehåll Frp
VHBREN 1 liter 1

Limborttagare
Tar bort bl a limrester, fett, olja och 
asfalt.

Art nr Innehåll Frp
08984 1 liter 1

Skumplastlim 74
Snabbt hugg med samma rivstyrka 
som själva skumplasten. Limmar texti-
lier mot många ytor som paneler och 
skiljeväggar. Fäster mot trä, metall och 
plastmaterial. (för PP och PE använd 
spray L090). 

Art nr Innehåll Frp
L074 500 ml 12
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Cleaner spray
Spray som snabbt och effektivt tar bort 
tejp- och limrester, tjära och märken 
efter klackar på golv. Löser också fett, 
olja, asfalt och smuts. Medlet är icke 
korroderande och är fritt från klorerade 
lösningsmedel.

Art nr Innehåll Frp
CLEAN500 spray, 500 ml 1

Dekorfilmsborttagare
För borttagning av dekaler och dub-
belhäftande tejp.  

Art nr Innehåll Frp
08907 spray, 500 ml 1

5-way smörjmedel
Smörjer, rengör och driver ut fukt. Med-
let tränger in i svåråtkomliga utrymmen 
och ger ett långvarigt smörjande skydd. 
Utmärkt för lättare smörjning av preci-
sionsinstrument och för gängsäkringar 
av stål och aluminium. Löser upp rost, 
fastfrusna skruvar och muttrar. Avvisar  
fukt och kan torka ut elektrisk utrust-
ning, generatorer och motorer. Vid
lagring motverkar sprayen korrosion 
och punktangrepp på metalldelar. Pro-
dukten är silikonfri.

Art nr Innehåll Frp
5WAY500 spray, 500 ml 6

Penselbar tätning
Penselbar tätning för överlappande fo-
gar, t ex vid stötdämparfästen och över-
lappande golvplåtar. Appliceras enkelt 
med den medföljande penseln, torkar 
med synliga penselmärken, trådar sig 
inte, snabbtorkande. Bensin-, olje och 
vattenbeständig. Färg grå. Inkl pensel.

Relaterade produkter
Appliceringspensel, art nr 08540

Art nr Innehåll Frp
08537 burk, 1 kg 1

Karosseritätning för smala fogar
För tätning av vertikala smala fogar upp 
till 2 mm. Ger en hård men flexibel fog 
som inte krymper eller spricker. Lätt att 
forma med fuktat finger. Lätt att appli-
cera, torkar snabbt, förblir flexibelt men 
fast, motstår vatten- och oljebaserade 
produkter. Färg grå.

Art nr Innehåll Frp
08531 tub, 150 ml 1

Silikonspray
Ger en skyddande yta, länge. Sprayen har 
många användningsområden, alltifrån att 
skydda plast, gummi och läder till att under-
lätta borttagning av gjutformar för gummi. 
Sprayen är idealisk för användning på skär-
maskiner, verktyg etc. Torkar snabbt, miss-
färgar inte ytan och tål temperaturer upp till 
+176º C. Fri från petroleumoljor. 

Art nr Innehåll Frp
1609500 spray, 500 ml 1
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Butylband
Tätningsband för vindrutor, används 
vid byte av mjuklimmade front- och 
bakrutor. Ger en omedelbar vidhäftning 
- ingen härdningstid.

Art nr Bredd x längd Frp
08610 6 mm x 4,5 m 1

08611 8 mm x 4,5 m 1

08612 10 mm x 4,5 m 1

53138 8 mm x 6 m 1

Gänglåsning Scotch-Weld
Medium/Stark. Snabbhärdande gäng-
låsning. Vibrationsbeständig på skruvar, 
muttrar, pinnbultar och andra gängade 
metalldelar. Tätar och förhindrar korro-
sion. Demonterbar med handverktyg.

Art nr Innehåll Frp
TL4350 50 ml 1

Fläns- och gängtätning
Scotch-Weld
För medium till grova och raka el-
ler koniska gängor med 15 - 80 mm 
diameter. Förhindrar vibrationslossning 
samtidigt som den minskar risken för 
läckage genom rörgängan.
Färg fluorescerande gul. 

Art nr Innehåll Frp
PS7750 50 ml 1

Snabblim, cyanoakrylat
Scotch-Weld
Limmar snabbt och effektivt. Enkom-
ponents universallim för underhåll och 
reparation. För sammanfogning av bl a 
plast, elastomerer som EPDM och SBR, 
glas, trä, läder eller kork. Hållfasta fo-
gar på järn och stål. Lämpliga för släta 
och jämna ytor.

Art nr Innehåll Frp
EC100 20 g 1

Fläns- och gängtätning
Scotch-Weld
Tätar hydraulik- och pneumatikgängor. 
Låser och tätar fina till mediumgrova 
rörgängor upp till 15 mm i diameter. 
Demonterbart med handverktyg. 
Färg brun.

Art nr Innehåll Frp
HP4250 50 ml 1
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