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• Ajour Trading AB startades 1987 av innovatören/entreprenören Tommy Löhesaar som  
upptäckte att många av våra naturstensgolv ofta var eftersatta, eller felskötta, till skillnad  
från Medelhavsländerna där man har lång erfarenhet av att sköta dessa ytor.

• Ajour Trading AB började utveckla egna miljöanpassade städkemikalier för främst stengolv i 
slutet av 80-talet. 

• Startade samtidigt entreprenadsidan för renovering av slitna stengolv, då denna yrkesgrupp 
mer eller mindre saknades i Sverige.

• Startade utbildning för små och stora städbolag för att höja kompetensnivån för skötsel av  
stengolv i till exempel entréer, hotell, flygplatser, trapphus mm.

• Under 90-talet utvecklades Ajour Trading till ett brett kunskapsföretag inom främst golv med 
många olika inriktningar. 

• Entreprenadsidan utvecklades med golvrenoveringar, plattsättningar, installation av  
entrémattor mm.

• Uthyrning av maskiner samt utbildning inom golvvård.

• Försäljning av kemikalier, maskiner, slipdiamanter, kringutrustning. Det var en av Göteborgs 
största proffsbutiker inom städ och golvrenovering.

• Sedan 2006, vid Tommys bortgång, drivs företaget av fyra delägare som varit med sedan tidig 
början, varav en är Tommys son, Martin Löhesaar.

• Ajour Trading finns idag på tre orter; i Mölndal ligger huvudkontoret, ett filialkontor i Stockholm 
samt i Fjällbacka där produktion och centrallagret ligger. 

• Våra kunder består av stora och små städföretag, byggnadsföretag, fastighetsägare,  
privatpersoner, golvrenoveringsföretag, hotell, kommuner och landsting.

• Med vår mångåriga och breda kunskapsbas, uppbyggd på problemlösning inom det mesta i 
golvbranschen, strävar vi fortfarande efter att vara ”ajour” för att möta våra kunders  
förfrågningar och behov. 

Ajour Trading historik
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• Vi på Ajour Trading AB ser nu framtiden an med hjälp av vårt gedigna kunnande och våra  
välrenomerade sammarbetspartners.

• 2017 är det år när vi lanserar vår första kompletta produktkatalog sedan starten 1987.

• Vårt motto är att vara ”ajour” med branchen och med denna katalog så hoppas vi att ni tycker 
att vi uppfyller det deviset ännu bättre.

• Vi hoppas att denna katalog skall underlätta för er att hitta det ni har behov av och har ni frågor 
så är ni alltid välkomna att kontakta oss.

• Vår satsning på denna katalog är för att visa upp vårt breda sortiment av kvalitetsprodukter från 
egen tillverkning samt välkända externa tillverkare.

• De produkter vi presenterar i katalogen är produkter som vi själva använder när vi gör  
entreprenadsarbeten.

• Vi hoppas att vi kan få ett bredare och ännu bättre samarbete i framtiden.

Ajour Trading framtiden
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Exempel på arbete vi utfört
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Exempel på arbete vi utfört
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Före och efter
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Perform Stentvål Special - Utan parfym - Originalet BMV
Perform Stentvål Special - Originalet är ett golvrengöringsmedel i 
koncentrat för manuell rengörning alternativt maskinell rengöring 
och underhåll av alla vattentåliga golv. Perform Stentvål Special 
- Originalet är både ett golvrengöringsmedel och ett impregnerings-
medel. Perform Stentvål Special - Originalet reagerar med kalken i kalkhaltiga 
stenmaterial och är en neutral miljöanpassad produkt för impregnering, skydd, 
rengöring och daglig vård av alla sorters stengolv (marmor, kalksten, skiffer, 
granit, betong och terrazzo (cementmosaik) och kan med fördel även använ-
das på oglaserade golv av konststen så som kakel, klinkers, terracotta och 
granitkeramik samt oljade trägolv och obehandlade eller vaxade linoleummat-
tor. Perform Stentvål Special - Originalet rengör och skyddar i ett moment och 
lämnar inga vattenränder. Ytan blir starkt vatten- och smutsavvisande vilket 
även underlättar städning samt ökar golvets livslängd. Produkten är miljömärkt 
med Bra Miljöval och är oparfymerad. pH ca 8,9 i koncentrat. Förvaras frost-
fritt. Denna produkt är tillverkad i Sverige enligt ISO 9001 och ISO14001.

1 liters förpackning art. nr: 02-701
12 x 1 liter per kartong 
40 x 12 x 1 liter per pall (480 liter) 
5 liters förpackning art. nr: 02-711 
3 x 5 liter per kartong 
48 x 3 x 5 liter per pall (720 liter) 
25 liters dunk art. nr: 02-1163
24 x 25 liter per pall (600 liter)
200 liters fat art. nr: 02-721
2 x 200 liter per EUR pall (400 liter)
1000 liters IBC art. nr: 02-722

Ajour kemikalier

Perform Stentvål Special - Originalet 
Perform Stentvål Special - Originalet är ett golvrengöringsmedel i koncentrat 
för manuell rengörning alternativt maskinell rengöring och underhåll av alla 
vattentåliga golv. Perform Stentvål Special - Originalet är både ett golvrengö-
ringsmedel och ett impregneringsmedel. Perform Stentvål Special - Originalet 
reagerar med kalken i kalkhaltiga stenmaterial och är en neutral miljöanpas-
sad produkt för impregnering, skydd, rengöring och daglig vård av alla sorters 
stengolv (marmor, kalksten, skiffer, granit, betong och terrazzo (cementmo-
saik) och kan med fördel även användas på oglaserade golv av konststen 
så som kakel, klinkers, terracotta och granitkeramik samt oljade trägolv och 
obehandlade eller vaxade linoleummattor. Perform Stentvål Special - Origi-
nalet rengör och skyddar i ett moment och lämnar inga vattenränder. Ytan blir 
starkt vatten- och smutsavvisande vilket även underlättar städning samt ökar 
golvets livslängd. pH ca 8,9 i koncentrat. Förvaras frostfritt. Denna produkt är 
tillverkad i Sverige enligt ISO 9001 och ISO14001.

1 liters förpackning art. nr: 02-701P 
12 x 1 liter per kartong 
40 x 12 x 1 liter per pall (480 liter) 
5 liters förpackning art. nr: 02-711P 
3 x 5 liter per kartong 
48 x 3 x 5 liter per pall (720 liter) 
25 liters dunk art. nr: 02-1163P 
24 x 25 liter per pall (600 liter)
200 liters fat art. nr: 02-721P 
2 x 200 liter per EUR pall (400 liter)
1000 liters IBC art. nr: 02-722P

KEMIKALIER
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Perform Hulken Por-Rent
Perform Hulken Por-Rent är ett grovrengöringsmedel där man kombinerar
hög rengöringsförmåga med skonsam behandling. Perform Hulken Por-Rent
används för all typ av städning, från daglig städning till storstädning. Perform
Hulken Por-Rent löser effektivt vattenlöslig smuts samt fläckar av mineral- och
syntetisk olja, sot och fett. Perform Hulken Por-Rent är pH-buffrat, vilket inne-
bär att den bibehåller sitt pH-värde trots att smutsigt tvättvatten borde sänka
pH-värdet. Det gör att Perform Hulken Por-Rent kan verka längre och bättre,
då rätt pH-värde är en viktig faktor för själva tvättprocessen. Perform Hulken
Por-Rent är avsett för alla vattentåliga golv och ytor inom alla verksamheter.
Plockar även upp smutsen ur underlagets porer. pH ca 9,5 i koncentrat.
Förvaras frostfritt.
Denna produkt är tillverkad i Sverige enligt ISO 9001 och ISO 14001.

1liters förpackning art. nr: 02-201P 
12 x 1 liter per kartong
40 x 12 x 1 liter per pall (480 liter)
5 liters förpackning art. nr: 02-202P 
3 x 5 liter per kartong
48 x 3 x 5 liter per pall (720 liter)
25 liters dunk art. nr: 02-203P
24 x 25 liter per pall (600 liter)
200 liters fat art. nr: 02-204P
2 x 200 liter per EUR pall (400 liter)

Perform Hulken Por-Rent - Utan parfym - Originalet BMV
Perform Hulken Por-Rent är ett grovrengöringsmedel där man
kombinerar hög rengöringsförmåga med skonsam behandling.
Perform Hulken Por-Rent används för all typ av städning, från daglig 
städning till storstädning. Perform Hulken Por-Rent löser effektivt 
vattenlöslig smuts samt fläckar av mineral- och syntetisk olja, sot och fett. 
Perform Hulken Por-Rent är pH-buffrat, vilket innebär att den bibehåller sitt 
pH-värde trots att smutsigt tvättvatten borde sänka pH-värdet. Det gör att 
Perform Hulken Por-Rent kan verka längre och bättre, då rätt pH-värde är 
en viktig faktor för själva tvättprocessen. Perform Hulken Por-Rent är avsett 
för alla vattentåliga golv och ytor inom alla verksamheter. Plockar även upp 
smutsen ur underlagets porer. Produkten är miljömärkt med Bra Miljöval och 
utan parfym. pH ca 9,5 i koncentrat. Förvaras frostfritt.
Denna produkt är tillverkad i Sverige enligt ISO 9001 och ISO 14001.

1liters förpackning art. nr: 02-201
12 x 1 liter per kartong
40 x 12 x 1 liter per pall (480 liter)
5 liters förpackning art. nr: 02-202
3 x 5 liter per kartong
48 x 3 x 5 liter per pall (720 liter)
25 liters dunk art. nr: 02-203
24 x 25 liter per pall (600 liter)
200 liters fat art. nr: 02-204
2 x 200 liter per EUR pall (400 liter)
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Perform Stone Gloss 
Perform Stone Gloss är ett unikt filmbildande kombimedel för daglig ren-
göring och ytbehandling samt underhållsbehandling av hårda golv förutom 
obehandlade trägolv. Perform Stone Gloss bildar vid torkning en vatten- och 
smutsavvisande vaxfilm med självglans. Perform Stone Gloss rengör och 
underhåller golvet utan att bygga upp ytskiktet och lämnar inga vattenrän-
der. Perform Stone Gloss är lätt att använda även vid vått/fuktmoppning. 
Upprepad användning förebygger förekomst av klackmärken och reparerar 
slitna gångstråk utan att ge uppbyggnad som polish gör. Golvet blir effektivt 
rent och produkten bygger upp en slitstark och smuts/vattenfrånstötande 
skyddsfilm i samma moment. Golven blir mycket lättstädade. pH ca 7,2. 
Förvaras frostfritt. 
Denna produkt är tillverkad i Sverige enligt ISO 9001 och ISO 14001

1 liters förpackning art. nr: 21-6500 
12 x 1 liter per kartong 
40 x 12 x 1 liter per pall (480 liter) 
5 liters förpackning art. nr: 21-6510 
3 x 5 liter per kartong 
48 x 3 x 5 liter per pall (720 liter)
25 liters dunk art. nr: 21-6525
24 x 25 liter per pall (600 liter)

Perform A-JAS 
Perform A-JAS är ett koncentrerat och miljöanpassat djuppenetrerande 
allrengöringsmedel och avfettningsmedel, som kan användas för rengöring av 
alla material som tål vatten. Perform A-JAS har många användningsområden 
och fungerar som problemlösare inom golvvård, fordons- maskin- och verk-
tygsindustrin. Perform A-JAS är en mikroemulsion, vilket gör att man uppnår 
en maximal rengörings- och nollställningsförmåga. Genom den mångsidiga 
rengöringsförmågan ersätter Perform A-JAS flera produkter, vilket förenklar 
och underlättar för användaren. Perform A-JAS tar bort och löser effektivt 
vattenlöslig smuts samt fläckar av mineral- och syntetisk olja, sot, fett, tjära, 
asfalt, vägsalt och gammal fastbiten smuts. Påverkar ej färger, etsar ej glas 
eller aluminium, reagerar ej med betong eller mattor av typ linoleum, PVC, 
gummi, trä samt natursten. pH ca 10,0 i koncentrat. Förvaras frostfritt.  
Denna produkt är tillverkad i Sverige enligt ISO 9001 och ISO 14001.

1 liters förpackning art. nr: 02-1000 
12 x 1 liter per kartong 
40 x 12 x 1 liter per pall (480 liter) 
5 liters förpackning art. nr: 02-100 
3 x 5 liter per kartong 
48 x 3 x 5 liter per pall (720 liter)

Perform Deep Stone Cleaner 
Perform Deep Stone Cleaner är ett högkoncentrerat rengöringsmedel för 
rengöring av alla typer av interiör och exteriör natursten. Perform Deep Stone 
Cleaner är formulerad för att effektivt ta bort lättare byggrester, smuts, lättare 
vaxbeläggningar och skiktuppbyggnad av underhållskemikalier samt för att 
rengöra fogar. Perform Deep Stone Cleaner rekommenderas för marmor, 
granit, betong, travertin, terrazzo, kalksten, skiffer och keramiska plattor där 
den rengör igentäppta porer och har en smutsabsorberande effekt . Perform 
Deep Stone Cleaner innehåller inga lösningsmedel och ingen syra. pH ca 
13,0 i koncentrat. 
Förvaras frostfritt. 
Denna produkt är tillverkad i Sverige enligt ISO 9001 och ISO 14001.

1 liters förpackning art. nr: 02-2012 
12 x 1 liter per kartong 
40 x 12 x 1 liter per pall (480 liter) 
5 liters förpackning art. nr: 02-2010 
3 x 5 liter per kartong 
48 x 3 x 5 liter per pall (720 liter)

Perform TvättGlans
Perform TvättGlans är ett vårdande kombimedel som kombinerar rengöring 
och underhåll. Passar alla typer av hårda golv samt gummigolv. Idealisk för 
kombiskurmaskin då den rengör och polerar i ett svep. Manuell städning eller 
i kombimaskin med röd alt. naturfiber rondell. pH ca 7,0 i koncentrat. Förvaras 
frostfritt. Denna produkt är tillverkad i Sverige enligt ISO 9001 och ISO 14001.

1 liters förpackning art. nr: 02-210 
12 x 1 liter per kartong 
40 x 12 x 1 liter per pall (480 liter) 
5 liters förpackning art. nr: 02-220 
3 x 5 liter per kartong 
48 x 3 x 5 liter per pall (720 liter) 
25 liters dunk art. nr: 02-221 
24 x 25 liter per pall (600 liter)

KEMIKALIER
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Perform Stone Cleaner HD 
Perform Stone Cleaner HD är ett koncentrerat rengöringsmedel för djupren-
göring av naturstenytor och betong. Den tar bort tjocka vaxlager, igengrodd 
smuts, rost- och lättare oljefläckar. Produkten innehåller inte syra och skadar 
inte de flesta polerade ytor. pH ca 14,0 i koncentrat. Förvaras frostfritt. Denna 
produkt är tillverkad i Sverige enligt ISO 9001 och ISO14001.

5 liters förpackning art. nr: 02-209 
3 x 5 liter per kartong 
48 x 3 x 5 liter per pall (720 liter)

Perform MPC (Marble Polishing Compound)  
Perform MPC (Marble Polishing Compound) är en polerpasta för restau-
rering av sliten marmor, terrazzo, travertine, kalksten och agglomarmor. 
Perform MPC är idealiskt för underhåll på polerade golv och restaurerar den 
ursprungliga skönheten hos stenen. Den lyster som uppnås med Perform 
MPC ger även ett visst motstånd mot smuts och vatten. Perform MPC etsar 
inte stenen genast om det torkar in. Vid behandling med kombimaskin kan 
en arbetshastighet på upp till 100 m² / timme uppnås. Täckningen varierar 
men genomsnittet ligger på ca 20-30 m² / kg. En stor fördel med Perform 
MPC är att den bearbetas med en vanlig skurmaskin (ca 150 varv/min) samt 
röd rondell. Perform MPC ingår i Perform Floor-Recond System. NOTERA: 
Om ytan är extremt sliten kan det vara nödvändigt med diamantslipning före 
behandling med Perform MPC. Denna produkt är tillverkad i Sverige enligt 
ISO 9001 och 14001. Kan köras med kombimaskin.
OBS ! Skall inte läggas i maskinen. Periform MPS skall strös på golvet 
enligt instruktionen på förpackningen.

0,1 kg förpackning art. nr: 03-1023
0,5 kg förpackning art. nr: 03-1016 
2,5 kg förpackning art.nr: 03-1018 
5 kg förpackning art. nr: 03-1017 
25 kg förpackning art. nr: 03-1015

Perform Vertical Stone Cleaner
Perform Vertical Stone Cleaner är ett djuprengöringsmedel som är framtaget 
för rengöring av vertikala ytor såsom fasader, väggar, duschväggar av sten, 
socklar och sättsteg i trappor. Perform Vertical Stone Cleaner används både 
interiört och exteriört på natursten, betong, terrazzo (cementmosaik), klinker 
och skiffer samt fogar. Perform Vertical Stone Cleaner är formulerad för att 
stanna kvar på den vertikala ytan och effektivt ta bort lättare byggrester, smuts 
och för att rengöra fogar. Perform Verical Stone Cleaner rekommenderas för 
marmor, granit, travertin, terrazzo, kalksten, skiffer och keramiska plattor där 
den rengör igentäppta porer och har en smutsabsorberande effekt. Perfekt för 
badrumsytor. Perform Vertical Stone Cleaner innehåller inga lösningsmedel 
och ingen syra. Produkten är färdig att användas direkt. Ej för användning 
på linoleum eller plastytor. pH ca 11,4. Förvaras frostfritt. Denna produkt är 
tillverkad i Sverige enligt ISO 9001 och ISO14001. 

1 liters förpackning art. nr: 02-811 
12 x 1 liter per kartong  
(med spraypistol) 
40 x 12 x 1 liter per pall (480 liter) 
5 liters förpackning art. nr: 02-810 
3 x 5 liter per kartong 
48 x 3 x 5 liter per pall (720 liter)

Perform Stenglanspulver
Perform Stenglanspulver är en högkoncentrad polerpasta för restaurering av 
sliten marmor, terrazzo, kalksten och agglomarmor. Perform Stenglanspulver 
är idealiskt för underhåll på polerade golv och restaurerar den ursprungliga 
skönheten hos stenen. 
Perform Stenglanspulver är speciellt effektiv på hårdare marmorsorter såsom 
svart och grön sten. 
Den lyster som uppnås med Perform Stenglanspulver ger även ett visst 
motstånd mot smuts och vatten. 
Denna produkt är tillverkad i Sverige enligt ISO 9001 och ISO 14001.
Kan köras med kombimaskin. 
OBS ! Skall inte läggas i maskinen. Periform Stenglanspulver skall strös 
på golvet enligt instruktionen på förpackningen.

 5 kg förpackning artnr: 20-1001 
25 kg förpackning artnr: 20-1003

KEMIKALIER
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Perform Anti-Skum 
Perform Anti-Skum är ett kraftigt skumdämpande medel. Perform Anti-Skum 
används i smutsvattentanken på kombiskurmaskiner och mattvättar vid risk för 
överskumning. Kan även användas i våtdammsugare. Förvaras frostfritt. Den-
na produkt är tillverkad i Sverige enligt ISO 9001 och ISO14001. Dosering: 
Dosering: 0,5 dl till en 25-liters tank. OBS! Omskakas före användning

1 liters förpackning artnr: 51-1031 
12 x 1 liter per kartong 
40 x 12 x 1 liter per pall (480 liter) 
5 liters förpackning artnr: 51-1030 
3 x 5 liter per kartong 
48 x 3 x 5 liter per pall (720 liter)

Perform Anti-Grease 
Perform Anti-Grease är ett tvättmedel för alla typer textilier som tål vatten. An-
vänds med mattvättmaskin, skurmaskin eller hetvatten-aggregat eller för hand 
med en anpassad våtsug. pH i koncentrat ca 9,7. Förvaras frostfritt. Denna 
produkt är tillverkad i Sverige enligt ISO 9001 och ISO14001. 

1 liters förpackning artnr: 02-110 
12 x 1 liter per kartong 
40 x 12 x 1 liter per pall (480 liter) 
5 liters förpackning artnr: 02-111 
3 x 5 liter per kartong 
48 x 3 x 5 liter per pall (720 liter)

Perform Parafinolja
Perform Paraffinolja används till olika typer av
stenytor såsom köksbänkar och bord där man vill
öka skyddet på stenen mot fett och andra typer
av föroreningar. Stenen kommer att få en något
mörkare ton efter behandling.

66X150 ml, Art. nr: 02-140
12X1 liter, Art. nr: 02-141
3X5 liter, Art. nr: 02-142

Perform 17.40 
Perform 17.40 är ett lösningsmedelsbaserat smutsavvisande impregnerings-
medel för oglaserad klinker, kakel och naturstensgolv. Produkten kan även 
användas på fasadmaterial av natursten ( kalksten, marmor, kvartsit, granit, 
skiffer, tegel och betong med mera. Perform 17.40 är en flourhaltig polymer 
som påminner starkt om den beläggning som finns i dagens teflon stekpan-
nor. Efter att lösningsmedlet avdunstat sker en kemisk härdning. Inträgnings-
djupet beror på underlagets porositet men är normalt 2-5 mm. Ytan blir ej 
diffusionstät och den missfärgar ej heller ytan vilket är vanligt bland andra 
liknande produkter. Perform 17.40 är vatten- smuts- och fläckfrånstötande. 
Denna produkt är tillverkad i Sverige enligt ISO 9001 och ISO 14001.

1 liters förpackning art. nr: 21-151 
12 x 1 liter per kartong 
40 x 12 x 1 liter per pall (480 liter) 
5 liters förpackning art. nr: 21-150 
3 x 5 liter per kartong 
48 x 3 x 5 liter per pall (720 liter)

KEMIKALIER
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Produkter avsedda för betonggolv

Perform Reinforcer 1, 25 liter
Perform Reinforcer 1 ökar betongens resistens mot nötning, syraangrepp 
samt spill från fett och olja. Samt minimerar påverkan av svarta gummihjul.  

Perform Reinforcer 1 är avsedd att användas på ny som gammal betong för 
impregnering och härdning av ytan. 

Perform Reinforcer 1 användes med fördel under slip-processen för att uppnå 
den glans och hårdhet/härdning som efterfrågas vid polering/slipning av olika 
betongytor. 

Perform Reinforcer 1 fungerar även som dammbindning för lager och indu-
strigolv, p-däck, garage etc.

Art. nr: 832-113621002500  

Perform Reinforcer 2, 25 liter
Perform Reinforcer 2 ökar betongens resistens mot nötning, syraangrepp 
samt spill från fett och olja. Samt minimerar påverkan av svarta gummihjul. 

Perform Reinforcer 2 är avsedd att användas på ny som gammal betong för
impregnering och härdning av ytan. 

Perform Reinforcer 2 fungerar även som dammbindning för lager och 
industrigolv, p-däck, garage m.m. ger ett skyddande polymerlager som extra 
skydd.

Art. nr: 832-3620002500  

Perform Nivefix
Perform Nivefix är ett 2-komponentsspackel och porfyllare för alla typer av
betong-, terrazzo- och cementytor. Finns som vit, grå och svart.

Grå 4 kg, Art. nr: 832-4417000400
Svart 4 kg, Art. nr: 832-4415000400
Vit 4 kg, Art. nr: 832-4416000400

Perform Dustbinder 1 
Perform Dustbinder 1 är ett opigmenterat vattenbaserat golvbehand-
lingsmedel (dammbindare) som främst är avsett som ett skyddsmedel för 
betonggolv, men även för golv av typ konstbetong, tegel, skiffer, terrazzo 
(cementmosaik) med mera. Perform Dustbinder 1 skall skydda mot damm-
bildning, slitage och nedsmutsning. Den tränger ned i ytskiktet och ger efter 
det att den härdat en sidenblank och lättstädad yta. pH i koncentrat ca 7,0. 
Förvaras frostfritt. Denna produkt är tillverkad i Sverige enligt ISO 9001 och 
ISO14001. 

5 liters förpackning artnr: 02-504 
3 x 5 liter per kartong 
48 x 3 x 5 liter per pall (720 liter) 
25 liters dunk artnr: 02-505 
12 x 2 x 25 liter per pall (600 liter)
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Produkter avsedda för granitgolv

Perform Granite Gloss, 15X1 kg
Perform Granit Glans är en gel som ger den slutliga finishen efter
restaurering eller vid uppfräschning. 

Perform Granit Glans är också mycket effektiv för polering av slitna gångstråk. 

Perform Granit Glans används med en singelskurmaskin och en naturfiberron-
dell. Perform Granit Glans är också effektivt för att fräscha upp svårbearbetad 
marmor så som grön- och svart marmor samt på terrazzo.

Art. nr: 896-030  

Perform Granitpulver 5 och 25 kg
Perform Granit Pulver är ett poler pulver för mörk marmor och granit som 
skall användas ihop med Perform Granit Spray och Perform Inox rostfri 
stålullsrondell. 

Perform Granit Pulver ihop med Perform Granit Spray fungerar som under-
hållskem samt används för att få upp glansen.

Perform Granit Pulver 5kg  
Art.nr. 04-101
Perform Granit Pulver 25kg  
Art.nr. 04-8920026

Perform Granitspray VIT, 4X5 liter
Perform Granit Spray är en flytande komponent för mörk marmor och
granit som skall användas ihop med Perform Granit Pulver och Perform
Inox rostfri stålullsrondell. 

Perform Granit Pulver ihop med Perform Granit Spray fungerar som under-
hållskem samt används för att få upp glansen.

Art. nr: 04-892011

Perform Granitspray SVART, 4X5 liter
Perform Granit Spray är en flytande komponent för svart marmor och granit 
som skall användas ihop med Perform Granit Pulver och Perform Inox rostfri 
stålullsrondell. 

Perform Granit Pulver ihop med Perform Granit Spray fungerar som under-
hållskem samt används för att få upp glansen.

Art. nr: 1317-GS5LSV
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Stålullsrondel, 17’ 
Inox rostfri stållullsrondell 
storlek 17 tum 430mm.

Stålullsrondeller 
Inox rostfri
stållullsrondell för
kristallisering av stengolv
finns i 3 olika storlekar.
De används med
Perform Granit Spray
och Perform Granit
Pulver för granitgolv.

Stålullsrondel, 20’ 
Inox rostfri stållullsrondell 
storlek 20 tum 508mm.

Art. nr:  04-01Art. nr: 04-430

Stålullsrondel, 8’ 
Inox rostfri stållullsrondell 
storlek 8 tum 203mm.

Art. nr: 04-2008

Produkter avsedda för att användas med produkter på 
föregående uppslag

Orbis-200-HD
Stålullsrondellerna passar

bland annat till denna
maskin som har ett lågt

varvtal på 190 v/min

Art. nr: 310-OB45200/HD
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Produkter avsedda för klinker/granitkeramikgolv

Perform Syrapulver
Perform Syrapulver används för rengöring av extremt smutsig klinker
och granitkeramik samt för borttagning av fogrester.

1 kg, Art. nr: 185-110
5 kg, Art. nr: 185-106
10 kg, Art. nr: 185-105

Perform Klinkerrent, 3X5 liter
Perform Klinkerrent används oftast i installationsstädning av granitkeramik, 
klinker och kakelytor men även vid kraftigt nedsmutsade ytor. 

Perform Klinkerrent tar bort fogbruksrester eller cementfilm som finns kvar på 
ytorna efter installation. Oglaserade plattor bör alltid rengöras med Perform 
Klinkerrent efter installation. Tänk på att alltid vattenmätta fogarna innan 
användning.

5 liter, Art. nr: 02-118  

Perform Granit Keramik Pulver Nr.1+2+3+4 i 1 och 5 kg
Perform Granitkeramik Pulver är 4-stegs system för polering av
granitkeramik som ger sidenblank yta samt porfylld smutsavstötande yta.

Nr 1, 1 kg, Art. nr: 04-250
Nr 2, 1 kg, Art. nr: 04-251
Nr 3, 1 kg, Art. nr: 04-252
Nr 4, 1 kg, Art. nr: 04-253
Nr 1, 5 kg, Art. nr: 04-255
Nr 2, 5 kg, Art. nr: 04-256
Nr 3, 5 kg, Art. nr: 04-257
Nr 4, 5 kg, Art. nr: 04-258

Perform Kalkbort, 3X5 liter
Perform Kalkbort är ett effektivt surt rengöringsmedel för rengöring och
kalkborttagning på granitkeramik, klinker och kakelytor samt porslin i
sanitetsutrymmen samt för sanering av betonggolv innan målning.

5 liter, Art. nr: 02-123
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Perform CCG (Clean Combi Gloss) 1 och 5 liter
Perform CCG är ett kombinerat rengöringsmedel och vårdande medel för
linoleumgolv. Idealiskt för kombi-skurmaskiner. Rengör och polerar i
samma moment. Kan vid behov även högvarvspoleras.

12X1 liter, Art. nr: 21-9100
3X5 liter, Art. nr: 21-9010

Produkter avsedda för behandling av övriga underlag

Perform Iron Attac, 3X5 liter
Periform Iron Attac ger en slitstark och blank yta som skyddar dina golv och 
som dessutom förenklar den dagliga rengöringen.

Periform Iron Attac passar för golvrengöring av alla ytor som tål vatten.

3X5 liter, Art. nr: 02-7450

Perform Polish Bort 3X5 liter
Perform Polish bort är ett polishborttagningsmedel avsett för borttagning av 
polish vid nollställning av golv. Mycket lämplig för borttagning av svåra polish-
beläggningar med många lager polish och vid borttagning av polyuretanpolish
samt för att ta bort golvvax.

Perform Polishbort används på vattentåliga hårda golv, inklusive linoleumgolv. 
Används dock inte på kork, trä eller målade ytor.

3X5 liter, Art. nr: 02-143

Perform Trägolvsåpa
Med Perform Trägolvsåpa kan man grundbehandla och 
underhålla lutade golv gjorda av furu eller gran samt för 
periodiskt underhåll av oljade och vaxade trägolv av alla 
träslag. 

Perform Trägolvsåpa är även anpassat för obehandlat trä 
på golv eller i väggar och tak.

Parfymerad 12X1 liter,  
Art. nr: 02-7810
Oparfymerad 12X1 liter,  
Art. nr: 02-7820
Oparfy  merad 3X5 liter,  
Art. nr: 02-7830
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Produkter avsedda för annan rengöring

Perform Mopp Tvätt
Perform Mopptvättt För skonsam och 
hygiensäker tvätt av städtextilier såsom 
moppar, svabbgarn och städdukar av 
bomull och syntetmaterial.

Perform Kombirent, 3X5 liter
Perform Kombirent gör rent skurmaski-
ner från kalk och rester av rengörings-
medel på ett effektivt sätt.

Periform Kombirent körs igenom  
maskinens system, tankar, slangar mm.

EJ en städprodukt för golv.

3X5 liter, Art. nr: 02-7750
1X10 liter, Art. nr: 02-77100

3X5 liter, Art. nr: 02-8250

Till Orbis-Battery-Scrubber
Använd Kombirent för invändig rengöring av maskiner

Art. nr: 310-OBS38130/G

KEMIKALIER

20



Vasco kemikalier

Toa & Badrumsrent
Produktbeskrivning:
Vasco Toa & Badrumsrent är ett rengöringsmedel
för sanitetsporslin, kakel, urinoarer mm. Tack vare sin gelform
hänger Vasco Toa & Badrumsrent kvar på ytan som skall rengöras
vilket bidrar till att produktens effektivitet ökar ytterligare.
Användningsområden:
Rengöringsmedel för daglig rengöring av 
sanitetsporslin som t.ex. toaletter, kakel, urinoarer mm.

Sanitetsrent Proffs
Produktbeskrivning
Vasco Sanitetsrent Proffs är ett högeffektivt smuts, kalk- och
rostborttagningsmedel för sanitetsporslin, kakel och urinoarer mm.
Produkten avlägsnar även gråa sträva ytor på duschväggar och
bruna rinningar i toaletter, handfat mm. Även lämplig vid t.ex. 
rengöring i duschutrymmen på campingar och badhus.
Användningsområden:
Högeffektivt avkalkningsmedel och rengöringsmedel för sanitetsporslin 
som t.ex. toaletter, kakel, urinoarer mm. Obs! Använd inte denna produkt
för rengöring av aluminium, kalksten (t.ex. marmor) då produkten har lågt pH.

Fönsterputs
Produktinformation: 
Vascos Fönsterputs avlägsnar effektivt smuts och kan användas för rengöring
av alla typer av glasytor. Vasco Fönsterputs torkar snabbt och lämnar ytorna 
klara och smutsavvisande. 
Användningsområden:
En professionell produkt som rengör fönster, speglar, dataskärmar, krom, 
bordskivor och övriga blanka ytor. Produkten är även lämplig för rengöring av 
bilrutor.

Art. nr: 02-2207V  

0,75 liters flaskor med snäppkapsyl. 

12 x 0,75 liter/kartong

Art. nr: 02-2910V 

1 liters flaskor. 

12 x 1 liter/ kartong.

Art. nr: 02-0707VT 

0,75 liters flaskor med triggerpump.   

15 x 0,75 liter/kartong.

Vasco Handtvål
Produktbeskrivning:
Vasco Handtvål är en behaglig mild och väldoftande handtvål, som även 
passar utmärkt som duschtvål. Vasco handtvål torkar inte ut huden och denna 
tvål med neutralt pH-värde passar även dig som har känslig hy.

Användningsområden:
Handtvål som även kan användas som duschtvål. 

Art. nr: 02-2304OP 
400 ml flaska med pump. 

20 x 400 ml / kartong.

Art. nr: 02-2327O
2,5 liters dunkar. (bomber)  

6 x 2,5 liter / kartong.
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Vasco Prewash Tixotrop Avfettning Originalet
Produktbeskrivning:
Vasco Prewash Tixotrop Avfettning Originalet är ett unikt och högeffektivt 
avfettningsmedel för fordon och hårda ytor kontaminerade med asfalt, vägsalt, 
olja eller annan svår smuts. Tack vare sin gelform rinner produkten inte av 
lodräta ytor och avdunstar dessutom mycket långsamt, vilket innebär att man 
kan anpassa produktens verkningstid efter hur smutsig fordonet är. Detta 
innebär dessutom att produkten blir drygare än traditionellt avfettningsmedel, 
då man endast behöver applicera ett tunt skikt som man låter verka under 
några minuter. Mindre förbrukning innebär dessutom minskad miljöbelastning. 
Produkten skall sprayas i koncentrat i ett tunt skikt på ytan med triggerpump 
eller lågtrycks spruta för att uppnå bästa resultat.
Användningsområde:
Rengöring av fordon och andra hårda ytor som är kontaminerade av asfalt, 
vägsalt och annan svår smuts.

Vasco Kulörtvätt
Produktbeskrivning:
Vasco Kulörtvätt är ett drygt och högeffektivt tvättmedel i pulverform, avsett för 
färgad tvätt. 
Vasco Kulörtvätt innehåller inte blekmedel eller parfym.
Användningsområden:
Vasco Kulörtvätt är lämpligt för maskintvätt på tvätteri eller för hemmabruk.
Lämpar sig även för handtvätt i ljummet vatten. Tvättmedlet är mycket omtyckt 
av personer med känslig hy.

Art. nr: 02-132
1 liters flaskor med trigger pump. 
12 x 1 liter / kartong.

Art. nr: 02-147
5 liters dunkar.      
3 x 5 liter / kartong.

Art. nr: 02-148
25 liters dunkar.

Art. nr: 02-135 
10 kg plasthink med doserskopa.

600 kg stor säck.

Vasco Vaxschampo Special med Carnauba vax
Produktbeskrivning:
Vasco Vaxschampo Special är speciellt utvecklad för att användas tillsammans 
med Vasco Prewash Tixotrop avfettning, men kan naturligtvis även användas 
direkt om fordonet inte kräver avfettning. Vasco Vaxschampo Special är ett 
milt fordonsschampo med Carnauba vax som passar till både bil, husvagn 
och båt.  Avlägsnar trafikfilm, smuts mm och efterlämnar en ren, blank och 
smutsavvisande yta.
Användningsområde: 
Milt fordonsschampo med Carnauba vax som passar till både bil, husvagn 
och båt.

Art. nr: 02-4010SE 
1 liters flaskor.   
12 x 1 liter / kartong.

Art. nr: 02-4050SD
5 liters dunkar.      
3 x 5 liter / kartong.

Art. nr: 02-4063OG
25 liters dunkar. 

Vasco Mjukskölj
Produktbeskrivning:
Vasco Mjukskölj är ett behaglig mild och väldoftande sköljmedel. Vasco 
mjukskölj torkar inte ut huden och har ett neutralt pH-värde.

Art. nr: 02-15027
2,5 liters dunkar.
6 x 2,5 liter / kartong.
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Bio-Chem Hair Remover 
Drain-Free 1liter, 12st/kart.
Högkoncentrerat, Flytande rengörings-
medel för dräneringar. Tar bort hår,tvål-
rester, fett och blodrester. Kan användas 
på alla mat och dryckindustrier, på hotell, 
sjukhus och sanitära anläggningar.

Bio-Chem Stripper Gel 5kg
Tar bort färg och beläggningar, graffiti, 
limrester, inbränt sot, silikonrester mm.

Kan användas på ytor såsom metal, 
trä, sten, betong, glas, plast samt kakel 
och klinker.

Bio-Chem Kalk-Barracuda 
500ml med spraymunstycke, 
20st/kart.
Vattenbaserat surt sanitetsrengörings-
medel. Extra stark mot kalkavlagringar, 
urinavlagringar, rost, vattenfläckar och 
tvålrester.

Bio-chem E-Nox Clean 500ml 
med spraymunstycke, 20st/
kart.
Rengöringsgel för borttagning av mineral 
rester. Tar bort rester av kalkavlagringar, 
cementrester, främmande rost och lätta 
olje eller fett föroreningar. Ger ett ljusare 
utseende på rostfritt stål, aluminium 
och järnfria metaller utan att påverka 
metallen. 

Bio-Chem Rubbel Dubbel, 
Dispenser burk med 90 dukar
Fuktiga torkdukar i storlek 250x320mm. 
För snabb och tuff städning/torkning 
utan användning av vatten. Tar bort 
fräsh färg, limrester, fett och olja. Luddfri, 
lämnar inga fiber rester från duken. 
Duken tar även bort fläckar från textilier, 
mattor och möbeltextilier.

Bio-Chem Handrengörings-
creme 250ml pumpflaska 
24st/kart.
Grundlig och smidig borttagning av lång-
livade föroreningar och intorkade oljiga 
och feta rester från händer. Dermatolo-
giskt testad. Behaglig doft. 

Bio-Chem Urin Attack 500ml 
med spraymunstycke, 20st/
kart.
Biologisk luktborttagare. Vattenbaserad, 
pH-neutral rengörare. Eliminerar urin lukt 
i toaletter men även fogar penetreras 
och bryter ner partiklarna genom 
microorganismer.

Bio-Chem E-Nox Shine 500ml 
med spraymunstycke, 20st/
kart.

Speciall produkt for att rengöra och 
underhålla matt och polerad rostfritt stål.

Produkten är vattenbaserad. Tar bort 
damm, fingeravtryck och olja.

Art. nr: 962-A00106

Art. nr: 962-A00556

Art. nr: 962-A50002

Art. nr: 962-A50041

Art. nr: 962-00186

Art. nr: 962-A25007

Art. nr: 962-A50039

Art. nr: 962-A50070
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Bio-Chem E-Nox Care 500ml 
med spraymunstycke, 20st/
kart.
Högraffinerad underhållsolja för rostfritt 
stål, uluminium och järnfria metaller.

Ger ett långvarigt skydd både inom och 
utomhus.

Bio-Chem GS200 500ml med 
spraymunstycke, 20st/kart.
Rengöringsmedel med extremt hög 
upplösningsförmåga. Ett alternativ 
till lösningsmedel. För borttagning av 
mycket starka föroreningar, såsom 
oljor och fetter, bitumen, smörjmedel, 
antikorrosions vaxer, hartser, rester av 
gummi och färg.

Bio-Chem FT 400 500ml med 
spraymunstycke, 20st/kart.
Stark vattenbaserad rengöringsprodukt. 
Tar bort limrester, etikettrester mm.

Bio-Chem Sope Rent/New 
Fresh Air 500ml med spraym-
unstycke, 20st/kart
Luktborttagare med långtidseffekt. 
Lukter elimineras med hjälp av microor-
ganismer. Kan användas i sopkärl, 
mot nikotin, mot bränd lukt, mot lukter 
i toaletter. Idealistisk i användning på 
sjukhus, ålderdomshem, storköp, bil och 
lastbils inredning och industrier. 
 

Art. nr: 962-B50019

Art. nr: 962-A50065

Art. nr: 962-A50057-93 

Art. nr: 962-A50071
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Bellinzoni kemikalier

Vetroglass
För grundkristallisering av marmor, 
kalkhaltiga stensorter, terrazzo och  
agglomarmor.Förp 12x1 Liter.

Art. nr: 896-021GCRISOOD 

Idea HP
Hydro olje resistant impregnering, 
transparent med pärleffekt och naturell, 
skydd för byggnader och monument I 
marmor, granit och andra stensorter. 
Skyddar mot vatten, oljor, fett och fukt.
Förp. 12x1 Liter. 

Art. nr: 896-039CHP001 

Idea XC
Skyddande impregnering och färg-
förstärkare för svart granit och övriga 
mörka stensorter, mot inträngande 
vatten, oljor, fett och fukt.
Förp 12x1 liter.

Art. nr: 896-071CX001 

Idea Black
Hydro olje resistant impregnering.
Impregnerar och intensifierar svart 
granit och andra svarta stensorter. 
Skyddar mot inträngande vatten, oljor, 
fett och fukt.
Förp 12x1 Liter.

Art. nr: 896-IDEABLACK 

Idea Dark 
Skyddande impregnering för behandling 
av blanka men även grova ytor. 
Används på natursten såsom granit 
och marmor m.fl. särskilt mörka eller 
svarta sugande stensorter. Idea Dark 
tar fram djup och färg I stenen och 
täcker mindre repor på mörk/svart sten. 
OBS! Ljusare stenar mörknar av denna 
produkt. Förpackning 6x1 lit.

Art. nr: 896-DARK

LIMESEALER
Transparent impregnering som stärker 
stenens yta och ger ett skydd mot vatten 
och olja.
För porösa stenar så som kalksten och 
sandsten.
Förp 12x1 Liter.

Art. nr: 896-072CLIMEO 

IDEA STONEAGER
Impregnering som intensifierar färgen 
och ger ett antikt utseende på  
marmor, granit och artificiella stensorter.
Typisk användning på oslipade stenar, 
blästrade, krysshamrade, grova, flam-
made och grovslipade stenar.

Art. nr: 896-CAGE

IDEA TROPICAL
Idea Tropcial är speciellt framtagen för 
att skydda, intensifier färg och ge ett 
antikt utseende på tropiska stensorter. 
Normal användning sker på grova sten-
ytor så som sandblästrade, krysshamra-
de, flammade eller grovslipade ytor.

Art. nr: 896-090CTROP001 
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MASTICE 2000
Tvåkomponent polyester-
baserat stenlim för lagning 
av skador i marmor och 
stenmaterial.

Finns i flera kulörer samt 
transparent. Finns i spackel 
bar och flytande utförande. 1 
st härdare ingår 9 burkar/ förp.

Art nr: 896-009MTRV01050 Transparent Spackelbar 1,05kg
Art nr: 896-009MTRL01050 Transparent Flytande 1,05kg
Art nr: 896-009MBV01600 Vit Spackelbar 1,6kg
Art nr: 896-009MBL01600 Vit Flytande 1,6kg
Art nr: 896-009MPCV01600 Ljus Travertin Spackelbar 1,6kg
Art nr: 896-009MPV01600 Travertin Spackelbar 1,6kg
Art nr: 896-009MPSV01600 Mörk Travertin Spackelbar 1,6kg
Art nr: 896-009MGCV01600 Grå Spackelbar 1,6kg
Art nr: 896-009MRVV01600  Verona Spackelbar 1,6kg
Art nr: 896-009MVECV01600 Grön 1,6kg
Art nr: 896-009MNEV01600 Svart Spackelbar 1,6kg
Art nr: 896-009MNEL01600 Svart Flytande 1,6kg

Går att beställa extra härdare. 50 gr. Art. nr: 896-009MIND050

Astra 24K 
Flytande Supertransparent 2 
komponent Stenlim 6 burkar / 
förpackning.

Art nr: 896-009MASL01040 Spackelbar 1,04kg
Art nr: 896-009MASV01040 Flytande 1,02kg

Rostbortagare
Tar bort rosten så att ytan blir  
ren och fin.

Art. nr: 896-075LMARU00250

Fläckborttagare
Tar bort fläckar av olja och fett så att 
ytan blir ren och fin.

Art. nr: 896-045AGNAM00250 

Fläckborttagning före Fläckborttagning efter
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Billy´s Stenlim

Trögflytande 2-komponentlim 
på polyesterbas innehållande 
ballast. De färgade pastorna 
är särskilt lämpade för 
rekonstruktion av trappnosar, 
hörnavslag och andra typer av 
skador som kräver slitagetåli-
ga lagningar. Levereras med 
härdare.

KLAR
Art. nr: 407-21, 1,0 lit
Art. nr: 407-4, 0,5 lit
VIT
Art. nr: 407-101, 1,0 lit
Art. nr: 407-1005, 0,5 lit
SVART
Art. nr: 407-111, 1,0 lit
Art. nr: 407-1105, 0,5 lit
MÖRKGRÖN
Art. nr: 407-121, 1,0 lit
Art. nr: 407-1205, 0,5 lit
LJUSGRÖN
Art. nr: 407-131, 1,0 lit
Art. nr: 407-1305, 0,5 lit

CEMENTGRÅ
Art. nr: 407-141, 1,0 lit
Art. nr: 407-1405, 0,5 lit
MÖRKGRÅ
Art. nr: 407-151, 1,0 lit
Art. nr: 407-1505, 0,5 lit
GRÅ
Art. nr: 407-161, 1,0 lit
Art. nr: 407-1605, 0,5 lit
LJUSGRÅ
Art. nr: 407-171, 1,0 lit
Art. nr: 407-1705, 0,5 lit
MÖRKBRUN
Art. nr: 407-181, 1,0 lit
Art. nr: 407-1805, 0,5 lit

RÖDBRUN
Art. nr: 407-191, 1,0 lit
Art. nr: 407-1905, 0,5 lit
LJUSBRUN
Art. nr: 407-1101, 1,0 lit
Art. nr: 407-11005, 0,5 lit
TRAVERTIN
Art. nr: 407-1111, 1,0 lit
Art. nr: 407-11105, 0,5 lit
ÖLANDSGRÅ
Art. nr: 407-1141, 1,0 lit
Art. nr: 407-11405, 0,5 lit
ROSSO VERONA
Art. nr: 407-11305, 0,5 lit

Billy´s Stenlim Injekt
Mycket tunnflytande 2-kompo-
nentlim på vinylbas. För limning 
med kanyl av mycket tunna 
sprickor. Levereras med tunnfly-
tande härdare.

Art. nr: 407-41, 
1,0 lit
Art. nr: 407-405, 
0,5 lit

Billy´s Stenlim Tixo
Tixotropt 2-komponentlim på poly-
esterbas. För limning på vertikala 
och hängande ytor. Rinner ej. 
Levereras med härdare. Finns
också som Extra Tjock.

Art. nr: 407-31, 
1,0 lit
Art. nr: 407-305, 
0,5 lit

Härdare till stenlim
Billys härdare tub 20 gram.
Härdaren levereras tillsammans 
med ovan produkter men vill man 
beställa den separat har den 
artikelnummer 407-10.

Art. nr: 407-10 

KEMIKALIER
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STÄDMATERIAL

Borstar

B758 
Sopborste medium hård
Borste 306x75mm

B928 
Däck borste extra hård 
borst 230 x 50 mm

B861 
Ledstångsborste mjuk
Vägg borst 317x36 mm

B1606 
Detalj borste med styv 
borst 225 x 21  mm

B759 
Däckborste extra hård 
borste 305x75 mm

B1241 
Medium hård nisch 
borste 180 x 10 mm

B862 
Ledstångsborste hård 
borste317 x 36 mm

B861RES 
Resin set Des ®
Mjuk hånd borste 317 x 
36 mm

Art. nr: 126-B758 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Gul / Orange 
/ Röd / Violet / Svart / Vit

Art. nr: 126-B928 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Gul / Röd 
/ Vit

Art. nr: 126-B861 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Gul / Orange 
/ Röd / Violet / Svart / Vit

Art. nr: 126-B1606 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Gul / Orange 
/ Röd / Vit

Art. nr: 126-B759
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Gul / Röd 
/  Vit

Art. nr: 126-B1241 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Gul / Röd 
/ Vit

Art. nr: 126-B862 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Gul / Orange 
/ Röd / Vit

Art. nr: 126-B861RES 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Gul / Orange 
/ Röd / Violet / Svart / Vit
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STÄDMATERIAL

B1850RES 
RESIN-SET DRS® 
Medium hård borste för 
sopning i svåråtkomliga 
utrymmen 252 x 45 mm

NA4 
Nagelborste 122 x 45 
mm                     

D4 
Borste med kort handtag 
med hård borst  
254 x 72 mm 

ST11 
Fog och kantborste 240 
x 50mm

B1851RES 
RESIN-SET DRS® XL
Bänk borste för sopning 
av fina partiklar 345 x 
40 mm 

ST5 
Handskrubborste för de 
tuffaste jobben, 210 x 
65 mm

D9 
Borste med långt hand-
tag med hård borste  
406 x 50 mm

ST12 
Doodle bug borste  
197 x 78 mm

Art. nr: 126-B1850RES 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Röd

Art. nr: 126-NA4 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Röd

Art. nr: 126-D4 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Gul / Orange 
/ Röd / Violet / Svart / Vit

Art. nr: 126-ST11 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Röd

Art. nr: 126-B1851RES  
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Röd

Art. nr: 126-ST5 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Gul / Orange 
/ Röd / Violet / Svart / Vit

Art. nr: 126-D9 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Röd

Art. nr: 126-ST12 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Röd



30

STÄDMATERIAL

MBK15  
(MBK15/LID) 
Ultra hygienisk hink 
12 liter.
Lock till hink 126

Art. nr: 126-MBK15 
126-MBK15/LID 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Gul / Orange 
/ Röd / Violet / Svart / Vit

HH2
Hållare för ultra hygienis-
ka hinken MBK15 120 x 
110 x 80 mm.

Art. nr: 126-HH2 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Gul / Orange 
/ Röd / Violet / Svart / Vit

HH1 
Öppen sopsäckshållare 
Ø 335 mm.

Art. nr: 126-HH1 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Röd

LP30 
Solmon skräpplockare 
med grepp tänder.

Art. nr: 126-LP30
Tillgängliga färger: 
N/A

LP32 
Solmon skräpplockare 
med grepp tänder.

Art. nr: 126-LP32
Tillgängliga färger: 
N/A

LP31 
Solmon skräpplockare 
med grepp tänder.
853 x 100 mm.

Art. nr: 126-LP31 
Tillgängliga färger: 
N/A
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STÄDMATERIAL

Sopskyffel & sopset

DP13 
Öppen sopskyffel 
325x315 mm.

DP7SET
Hygeniskt sopset.

Art. nr: 126-DP13 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Gul / Orange 
/ Röd / Violet / Svart / Vit

Art. nr: 126-DP7SET 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön /  Röd 

DP5SET 
Sopset 305 x 1041 mm.

Art. nr: 126-DP5SET 
Tillgängliga färger: 
Blå

DP4SET 
Sopset med mjuk borste 
330 x 203 mm.

Art. nr: 126-DP4SET 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Röd

DP9SET 
Sopset med styrborste 
330 x 203 mm.

Art. nr: 126-DP9SET 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Röd

AD1  
Automatisk skoskydds 
dispenser 130 x 210 x 
410 mm. 
Varje dispenser innehåll-
er 110 st skoskydd.

ADR2
Ersättnings skoskydd för 
automatisk dispenser 
160-2.
Varje paket innehåller 
100 st skoskydd.

Art. nr: 126-AD1 
Färger: 
N/A

Art. nr: 126-ADR2 
Tillgängliga färger: 
Blå

Skoskydd



32

STÄDMATERIAL

Skaft och hållare

ALH7 
Kraftigt aluminium skaft 
med polypropylen grepp 
1360mm x 25 mm.

Art. nr: 126-ALH7 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Gul / Orange 
/ Röd / Violet / Svart / Vit

ALH8
Kraftigt aluminium skaft 
täckt med polypropylen 
1550 mm x 25 mm

Art. nr: 126-ALH8 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Gul / Orange 
/ Röd / Violet / Svart / Vit

ALH15
Kraftigt aluminium skaft 
täckt med polypropylen 
700 mm x 25 mm

Art. nr: 126-ALH15 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Gul / Orange 
/ Röd / Violet / Svart / Vit

HD8  
Verktygshållare I plast 
4 st fasten 515 mm x 
55 mm.

Art. nr: 126-HD8 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Gul / Orange 
/ Röd / Violet / Svart / Vit

WLBR1
Verktygshållare I stark 
men flexibel polypropyle-
ne. För upp till 5 st 
verktyg 206 x 75 mm.

Art. nr: 126-WLBR1 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Gul / Orange 
/ Röd / Violet / Svart / Vit

8614GB 
Varninsskylt “Caution 
wet floor”.

N6 
Toalettborste med 
hållare.

N7 
Toalettborste med 
försluten hållare.

N11
Toalettborste med 
försluten hållare.

Art. nr: 126-8614GB 
Tillgängliga färger: 
Gul

Art. nr: 126-N6
Tillgängliga färger: 
N/A

Art. nr: 126-N7 
Tillgängliga färger: 
N/A

Art. nr: 126-N11
Tillgängliga färger: 
N/A
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STÄDMATERIAL

Gummiskrapa och skrapor

PLSB60  
Fast ultra hygieniskt 
gummiskrapa I olika 
bredder. 

SQCAS6  
Fast dubbelbladig 
kassett. Skrapa I olika 
bredder.

PS45
Fast dubbelbladig skra-
pai olika bredder.

SWPLSB60
Rörlig hygienisk 600 mm.

Art. nr: 126-PLSB60 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Gul / Orange 
/ Röd / Violet / Svart / Vit

Art. nr: 126-SQCAS6 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Gul / Orange 
/ Röd / Violet / Svart / Vit

Art. nr: 126-PS45 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Gul / Orange 
/ Röd / Violet / Svart / Vit

Art. nr: 126-SWPLSB60 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Gul / Orange 
/ Röd / Violet / Svart / Vit

FLPSC3 
Flexibel plastskrapa  
90 x 200 mm

MSC3 
Rostfri stålskrapa för 
hand 75 x 225 mm.

MSC1
Skrapa med alimunium 
skaft 200 x 1300 mm.

PSC2
Hand plastskrapa 255 x 
110 mm.

Art. nr: 126-FLPSC3 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Gul / Orange 
/ Röd / Violet / Svart / Vit

Art. nr: 126-MSC3 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Gul / Orange 
/ Röd / Violet / Svart / Vit

Art. nr: 126-MSC1 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Gul / Orange 
/ Röd / Violet / Svart / Vit

Art. nr: 126-PSC2 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Gul / Orange 
/ Röd / Violet / Svart / Vit
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STÄDMATERIAL

Vajer borste

T945 
Vajer borste Ø 75 mm, 
3000 mm.

T963 
Tvinnad vajer borste  
Ø 40 mm.

T/Han800 
Flexibel tvinnad vajer i olika längder: 
800 mm, 1500 mm, och 3000 mm.
Passar till 126-T964 och 126-T963

Art. nr: 126-T945 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Gul / Röd 
/ Vit

T964 
Tvinnad vajer borste  
Ø  50 mm.

Art. nr: 126-T964 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Gul / Röd 
/ Vit

Diskborste
Flexibel tvinnad vajer med handtag i längden 400 mm

Art. nr: 126-T831 har diametern 13 mm
Art. nr: 126-T832 har diametern 25 mm
Art. nr: 126-T833 har diametern 38 mm
Art. nr: 126-T834 har diametern 50 mm
Art. nr: 126-T835 har diametern 64 mm
Art. nr: 126-T836 har diametern 75 mm
Tillgängliga färger: Blå / Grön / Gul / Röd / Vit

Art. nr: 126-T963 
Tillgängliga färger: 
Blå / Grön / Gul / Röd 
/ Vit

Art. nr: 
126-T/Han800 är 800 mm
126-T/Han1500 är 1500 mm
126-T/Han3000 är 3000 mm
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STÄDMATERIAL

Sopborstar ” Box To Go”

Sopborstar  
9 tum breda  
Grovsmuts  
Våta underlag
22 st Borstar för tungt
smuts på vått underlag.
Borsten är 230 mm  
( 9 ” ) bred.
Levereras kompletta i
display lådor.

Art. nr: 128-824

Sopborstar  
10 tum breda  
Lätt smuts  
Alla underlag
20 st Borstar för lätt 
smuts på torrt underlag.
Borsten är 254 mm  
( 10” ) bred.
Levereras kompletta i
display lådor.

Art. nr: 128-234

Sopborstar  
10 tum breda  
Grovsmuts  
Torra underlag
15 st Borstar för tung
smuts på torrt underlag.
Borsten är 254 mm  
( 10” ) bred.
Levereras kompletta i
display lådor.

Art. nr: 128-M24

Sopborstar  
12 tum breda  
Grovsmuts  
Alla underlag
9 st Borstar för tung 
smuts på alla underlag.
Borsten är 305 mm  
( 12” ) bred.
Levereras kompletta i
display lådor.

Art. nr: 128-A424

Sopborstar  
9 tum breda  
Grovsmuts  
Alla underlag
25 st Borstar för tungt
smuts på alla underlag.
Borsten är 230 mm  
( 9 ” ) bred.
Levereras kompletta i
display lådor.

Art. nr: 128-BC77

Sopborstar  
10 tum breda  
Alla typ av smuts  
Alla underlag
15 st Borstar universal 
för all smuts på alla
underlag.
Borsten är 254 mm
( 10” ) bred.
Levereras kompletta i
display lådor.

Art. nr: 128-PY24

Sopborstar  
10,5 tum breda  
Alla typ av smuts  
Alla underlag
16 st Borstar universal 
för all smuts på alla
underlag.
Borsten är 270 mm
( 10,5” ) bred.
Levereras kompletta i
display lådor.

Art. nr: 128-BC2

Sopborstar  
13 tum breda  
Grovsmuts  
Alla underlag
8 st Borstar för tungt
smuts på alla underlag.
Borsten är 330 mm  
( 13” ) bred.
Levereras kompletta i
display lådor.

Art. nr: 128-P124

Sopborstar  
10 tum breda  
Lätt smuts  
Torrt underlag
20 st Borstar för lätt 
smuts på torrt underlag.
Borsten är 254 mm  
( 10 ” ) bred.
Levereras kompletta i
display lådor.

Art. nr: 128-174

Sopborstar  
10,5 tum breda  
Avsedd för  
klinkergolv 
Torrt golv
20 st Borstar för
klinkersgolv på tort
underlag.
Borsten är 270 mm  
( 10,5” ) bred.
Levereras kompletta i
display lådor.

Art. nr: 128-S104

Sopborstar  
12 tum breda  
Lätt smuts  
Torrt underlag
16 st Borstar för lätt
smuts på torrt underlag.
Borsten är 305 mm  
( 12” ) bred.
Levereras kompletta i
display lådor.

Art. nr: 128-1044
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STÄDMATERIAL

Moppstativ 
Sprint V
40cm

Teleskoppskaft 
90-165cm Ø23,5mm 
låsning höger och 
vänster vrid

Scandic X Teles-
kopsskaft 
80-171cm

Adapter Scandic X 
Scandic

Art. nr: 468-0049 

Art. nr: 468-8923 

Art. nr: 468-890005 

Art. nr: 468-8917040

Mopping och fönsterputs

Städvagn 
Ajour Shopster fastig-
hetsvagn som passar till 
wringboy presshink

Art. nr: 468-AS 

Wringboy  
Presshink 
Liten, smidig och kraftig 
presshink.

Art. nr: 468-9590 

Mopp Sprint Magic 
OA, 40cm
Polyester/Microfiber 
för fuktmoppning samt 
våtmoppning 

Art. nr: 468-447485 Mopp Sprint 
Tronic 40cm 
Blå Polyester/Bomull/Mi-
crofiber för fuktmoppning 
samt våtmoppning.

Art. nr: 468-4084 Mopp Sprint Brush
40cm, Polyester/PA Mi-
crofiber med borst ränder 
för våtmoppning.

Art. nr: 468-444885
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STÄDMATERIAL

Lock Strip D föns-
terpäls standard 
med knapp 25cm

Lock Strip Ultra 
fönsterpäls med 
skrubb

LockHead 
Fönsterskrapa 
Komplett 

Art. nr: 
25 cm, 468-2622 
35 cm, 468-2623
45 cm, 468-2624

Ersättningsgummi 
för fönsterskrapa

Art. nr: 
25 cm, 468-2822 
35 cm, 468-2823
45 cm, 468-2824

Fönsterpälshållare Art. nr: 
25 cm, 468-017206 
35 cm, 468-017306 
45 cm, 468-017406 

Art. nr: 
25 cm, 468-236250 
35 cm, 468-236350  
45 cm, 468-236450 

LockHead  
Handtag för föns-
terskrapa

Art. nr: 468-2600 

Art. nr: 
35mm, 468-232135
45mm, 468-232145

Ersättningsskena 
med Gummi

Art. nr: 
25 cm, 468-2722 
35 cm, 468-2723
45 cm, 468-2724

Fönsterputs

Teleskopsskaft Z 2 
delat 120cm 

Art. nr: 
120 cm, 468-2910 
250 cm, 468-2912
300 cm, 468-2915
400 cm, 468-2916
600 cm, 468-2918

Vinkelkoppling för 
Toplock Teles-
kopsskaft

Art. nr: 468-2901 

Teleskopsskaft D 
3 delat

Art. nr: 
180 cm, 468-2930 
300 cm, 468-2931
450 cm, 468-2935
600 cm, 468-2936
900 cm, 468-2938

Teleskopsskaft 
ZR 2 delat med 
säkerhetsknapp 
”Pinocchio”

Art. nr: 
120 cm, 468-2920
250 cm, 468-2922
300 cm, 468-2925
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STÄDMATERIAL

Fönsterputs

Bälte för  
bältehållare 

Art. nr: 468-2691 

Klickskrapa med 
blad 4cm

Art. nr: 468-2761 Ersättningsblad till 
Klickskrapa 100-p

Art. nr: 468-2762

120cm skrapa med 
10cm brett blad

Art. nr: 468-2790

Ersättningsblad till 
10cm skrapa 10-p

Art. nr: 468-2792

25cm skrapa med 
10cm brett blad

Art. nr: 468-2780 

Adapter Profi-Ko-
na med säkerhets-
knapp ”Pinocchio”

Art. nr: 468-290006 

Bälteshållare för 
fönsterputs

Art. nr: 468-2690
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STÄDMATERIAL

Avrinnare 
Avrinnare för  
Profi-Bucket

Art. nr: 468-2681 

Hjul 
Hjul för fönsterputshink 
Profi-Bucket 4st

Art. nr: 468-2684 

Profi-Bucket  
Gul 22Lit för fönsterputs

Art. nr: 468-268005 

Hängande var-
ningsskylt 
För dörr teleskop 760mm 
-1330mm 

Art. nr: 468-0702 

Tillbehör

Vattenpåfyllnings-
slang

Art. nr: 468-8506 

Dörrstopp 
97cm x Ø 12cm

Art. nr: 468-0898 

Golvbehandlings- 
päls till Wonder 
Waxer
Extra päls till Wonder 
Waxer 40cm

Art. nr: 349-QS010 

Wonder Waxer 
Polishutläggare 
inkl. päls  
Wonder waxer är ett 
skaft på 140cm med 
flexibelt huvud. Pälsen är 
extra fin som ger ett fint 
resultat när man stryker 
ut t.ex. Perform 17.40, 
Perform Dustbinder, 
Perform Reinfocer eller 
en polishprodukt.   

Art. nr: 349-QS140 
10st/kartong
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STÄDMATERIAL

Mopping

Teleskopskaft 
vario (blå ring) 
Mått: 100-180 cm
Förp. 10 st/förp

Swep single 
mopplatta 
Mått: 50 cm
Förp. 10 st/förp

Swep single 
microtechmopp 
Mått: 50 cm
Förp. 30 st/förp

Spraypro inox 
skaft 
Skaft med inbyggd 
sprayfunktion.
Mått: 145 cm
Förp. 6 st/förp

Swep duo plus 
mopplatta
Tvåsidig mopplatta.
Mått: 50 cm
Förp. 10 st/förp

Swep Duo  
microtechmopp
Tvåsidigt garn.
Mått: 50 cm
Förp. 25 st/förp

Art. nr: 572-111380
 

Art. nr: 572-114426
 

Art. nr: 572-114433
 

Art. nr: 572-151514
 

Art. nr: 572-137878
 

Art. nr: 572-127425
 

Swep squegee 
mopp
Passar Multisqueegee 
blå.
Mått: 50 cm
Förp. 30 st/förp

Art. nr: 572-144241
 

Multisqueegee blå 
Mått: 50 cm
Förp. 10 st/förp

Art. nr: 572-114472
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MASKINER & TILLBEHÖR

Primastar Combi 
2in1
Grå Tynex, fin 
Primaster Combi 2in1 
Borste Hög Grå Tynex 
för socklar och sättsteg 
mm.

Primastar Combi 
2in1
vit Nylon, grov 
 
Primaster Combi 2in1 
Borste Hög Vit Nylon för 
socklar och sättsteg mm.

Primastar Combi 
2in1
Grå Tynex, grov 
Primaster Combi 2in1 
Borste Standard Grå 
Tynex för grövre skurning 
mm.

Skurrondeller 
Rondeller till ovan maskin med en diameter på 165 mm 
eller 6,5 tum. 
Rondellerna används för att täcka följande behov:
• Vit lämpar sig för torrpolering eller lätt spray för att få  

fin glans på golvet.
• Röd lämpar sig till torrpolering, spraypolering eller  

lättare skurning.
• Blå lämpar sig till våtskurning av normalt  

nedsmutsade ytor.
• Brun lämpar sig till grövre våt eller torrskurning.
• Svart lämpar sig för mycket grov våtskurning rengör 

effektivt hårt nedsmutsade ytor.

Primastar Combi 
2in1
vit nylon, fin 
Primaster Combi 2in1 
Borste Standard Vit 
Nylon för lättare skurning 
mm.

Art. nr:  965-337Art. nr: 965-86

Art. nr: 965-223

Art. nr:
Vit: 05-ROSVI165
Röd: 05-ROSRÖ165
Blå: 05-ROSBL165
Brun: 05-ROSBR165
Svart: 05-ROSSV165
Safir: 05-ROSSA165

Polering JACKEROO:
05-ROHJA165

Art. nr: 965-247

Batteri 
Extra Batteri till Primaster 
Combi 2in1 3,0Ah.

Art. nr: 965-242

Primastar Combi 
2in1

Primaster Combi 2in1 
handskurmaskin kom-
plett med rondellhållare, 
batteri, vit borste i nylon 
samt laddare.

Användningsområdena 
är mindre områden, 
trappor, toalett golv och 
väggar.

Art. nr: 965-185 
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MASKINER & TILLBEHÖR

Borstmaskiner

Cimex R38 
Cimex CRS 38 
Enklaste skurmaskinen för den mest ovane användaren. Ingen risk att kabeln 
hamnar under maskinen. Finns att köpa till flertalet tillbehör, från rondellhålla-
re, schampooneringsborstar till mattor och hårdare borstar till klinkergolv.
CR38 med 620 varv per minut och CRS 38 med 400 varv per minut.
Vikt 38 kg 
Arbetsbredd 38 cm

Cimex R48
Enklaste skurmaskinen för den mest ovane användaren. Ingen risk att kabeln 
hanmnar under maskinen. Finns att köpa till flertalet tillbehör, från rondellhålla-
re, schampooneringsborstar till mattor och hårdare borstar till klinkergolv.
CR 48 med 400 varv per minut.
Vikt 47 kg
Arbetsbredd 48 cm

Cimex R48 HD
Enklaste skurmaskinen för den mest ovane användaren. Ingen risk att kabeln 
hamnar under maskinen. Finns att köpa till flertalet tillbehör, från rondellhålla-
re, schampooneringsborstar till mattor och hårdare borstar till klinkergolv.
Används ofta i mattvätterier och vid grova arbeten.
Kommer utan vattentank.
Kommer med vikter 2x 17 kg.
CR 48HD med 400 varv per minut.
Vikt 60 kg
Arbetsbredd 48 cm
400 varv/ min

Art. nr: 310-CRS38
Art. nr: 310-CR38

Art. nr: 310-R48 

Art. nr: 310-R48HD 
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MASKINER & TILLBEHÖR

HC250 Hydromist Component 
Allt I ett spray extraktion och möbeltvättmasking med borstvals.
Arbetsbredd 25 cm
Vikt 22,5 kg

Tillbehör: golvmunstycke heavyduty 310-05-3679-0000
Möbeltvättskaft 310-05-3406-0000

HM35 Hydromist 35 
Allt i ett spray extraktions- och möbeltvättmaskin med borstvals
Arbetsbredd 45 cm
Vikt: 47 kg

Tillbehör 6 m lågtrycksladd upp till 100 psi 319-20-0175-0000
Golvmunstycke rostfritt stål upp till 400 psi 310-20-0177-0000
Möbeltvättskkit inkl.slang och munstycke 310-20-0183-0000

HM55-100 Hydromist 55/100 
Spray för extraktionsmaskinen.
Ideal för stora ytor. För vattentvätt i konferens lokaler, hotell och kontor.
Vattentank: 50 Liter
Vikt: 47 kg

Fleratalet tillbehör.

HM55-400 Hydromist 55/400 
Spray för extraktionsmaskinen.
Ideal för stora ytor. För vattentvätt i konferens lokaler, hotell och kontor.
Inre värmare för vatten.
Vattentank: 50 Liter
Vikt: 60,5 kg

Flertalet tillbehör

Art. nr: 310-HC250

Art. nr: 310-HM35

Art. nr: 310-HM55/100

Art. nr: 310-HM55/400
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MASKINER & TILLBEHÖR

Hydromist 10/20
Kompakt extraktionsmaskin.
HM10 kommer komplett med slang och golvmunstycke. 
HM10HD kommer komplett med slang och heavy duty golvmunstycke.
HM 20HD kommer komplett med slang och heavy duty golvmunstycke.

HM10 och HM10HD har en volym på 10 liter i vattentanken. 
HM20HD har 20 liter i vattentanken.
Vikten på maskinerna är 16 kg

Hydromist Light
Lätt och kompakt matt- och möbeltvättmaskin.
Vikt: 10 kg
Renvatten 6,5 liter
Smutsvatten 7 liter

Multiwash 440 Pump
Multiskurmaskin för användning på många olika goltyper såsom halkfria golv, 
korthåriga textilmattor, rulltrappor, entrémattor, ledstråk m fl.
Arbetsbredd 44 cm.

Multiwash 340 Pump
Multiskurmaskin för användning på manga olika goltyper såsom halkfria golv, 
korthåriga textilmattor, rulltrappor, entrémattor, ledstråkg m fl.
Arbetsbredd 34 cm.

Art. nr: 
310-HM10 
310-HM01HI
310-HM20HI

Art. nr: 310-HML 

Art. nr: 310-MW440/pump 

Art. nr: 310-MW340/pump 
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Multiwash 340 Pump Battery NG
Multiskurmaskin för användning på många olika golvtyper såsom halkfria golv, 
korthåriga textilmattor, rulltrappor, entrémattor, ledstråk m fl.
Arbetsbredd: 34 cm
Arbetstid/laddnning: 50 min
Vikt: 22kg

Multiwash 240
Multiskurmaskin för användning på många olika golvtyper såsom halkfria golv, 
korthåriga textilmattor, rulltrappor, entrémattor, ledstråk m fl.
Arbetsbredd: 24 cm
Kabel: 12 meter
Vikt: 20kg

Multiwash 340
Multiskurmaskin för användning på många olika golvtyper såsom halkfria golv, 
korthåriga textilmattor, rulltrappor, entrémattor, ledstråk m fl.
Arbetsbredd: 34 cm
Kabel: 12 meter
Vikt: 23kg

Orbis 200 - NB
Skurmaskin  
Flertalet tillbehör finns som tillval.

Motor: 1100w
Varvtal: 190v/min 
Arbetsbredder: 38,43 eller 50 cm 
Vikt: 32 kg

Art. nr: 310-MW340/Pump/B 

Art. nr: 310-MW240 

Art. nr: 310-MW340 

Art. nr: 
15 Tum, 310-OB38200 
17 Tum, 310-OB45200 
20 Tum, 310-OB50200
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Orbis Cordless Burnisher
Obris batteridriven high speed 

Arbetstid/ laddning: 2 tim
Varvtal: 1500v/min
Arbetsbredd: 43 cm/ 17 tum
Vikt utan batterier: 62,5 kg
Vikt med batterier: 22,5
 

Orbis-200-HD
Skurmaskin Heavy Duty
Flertalet tillbehör finns som tillval

Motor: 1100 W
Varvtal: 190 v/ min
Arbetsbredd: 43 cm/ 17 tum
Vikt 40 kg

Orbis-400
Skurmaskin  
Flertalet tillbehör finns som tillval.

Motor: 1100w
Varvtal: 380v/min
Arbetsbredder: 38,43 eller 50 cm
Vikt: 32 kg

Orbis-Battery-Scrubber
Orbis kombiskurmaskin batteridriven

Arbetstid/ laddning: 1,3 tim
Arbetsbredd: 38/ 15 tum
Sugbredd: 45 cm
Vikt utan batterier: 43 kg
Vikt med batterier: 62 kg

Art. nr: 310-OCB451500 

Art. nr: 310-OB45200/HD 

Art. nr: 
15 Tum, 310-OB38400
17 Tum, 310-OB45400
20 Tum, 310-OB50400
 

Art. nr: 310-OBS38130/G 



47

MASKINER & TILLBEHÖR

Orbis-Compact
Orbis skurmaskin för små ytor 
Flertalet tillbehör finns som tillval

Motor: 550 W
Arbetsbredd: 28cm/11 tum
Varvtal: 240v/ min
Vikt: 22 kg

Orbis-ECO 
Produkt
17’ Duo-Speed, 190/380 v/min
17’, 190 v/minn
17’, 380 v/min

Motor: 1100 W
Arbetsbredd: 43 cm ( 17’ tum )
Vikt: 190 och 380 v/min väger 32 kg
Duo-Speed väger 40 kg

Orbis Duo
Orbis 2-hastighets skur/polermaskin
Flertalet tillbehör finns som tillval 

Motor: 1100 W
Varvtal: 190/ 380v/ min
Arbetsbredd: 43 cm = 17 tum
Vikt: 40 kg

Art. nr: 310-OB28240 

Art. nr: 
310-OBLP452/400/ECO
310-OB43200/ECO
310-OB43400/ECO 

Art. nr: 310-OBLP452/400 

ECO står för Pris och Miljövänliga maskiner 
tillverkade av återvunnen plast.
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Solaris

Kompakt kombiskurmaskin med borstvals

Arbetsbredd: 40 cm Varvtal: 750 v/min
Renvattentank: 15 liter
Smutsvattentanken: 15 liter
Vikt: 37 kg

TruSweep-460 

Robust / Lättviktssopmaskin för mindre
lagerlokaler, trottoarer och parkeringsplatser
där det inte finns tillgång till elektricitet.

Kapacitet upp till 2600 m2/timma
Uppsamlingstank: 40 liter
Vikt: 26 kg

Valet-Aqua-20-HD

Robust och kompakt vattensugare perfekt för mindre arbeten.
Levereras komplett med verktyg.

Motor: 1200 W
Smutsvattentank: 18,9 liter
Vikt: 10,4 kg

Valet-Aqua-55-Heavy-Duty

Robust Våt & Torrsugare med avtappningsslang för lätt tömning.
Kommer komplett med verktyg.

Motor: 1200 W
Smutsvattentank: 56,8 liter
Vikt: 27,7 kg

Art. nr: 310-SSD400 

Art. nr: 310-TRUS460 

Art. nr: 310-VA20HD 

Art. nr: 310-VA55HD 
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Valet-Aqua-55-Industrial
Industrivåtsugare I rostfristålbehållare för de tuffaste jobben.
Kommer komplett med verktyg

Motor: 1200W
Tank: 56,8 liter
Vikt: 27,7 kg

Valet-Aqua-75-Industrial
Industrivåtsugare I rostfristålbehållare för de tuffaste jobben.
Kommer komplett med verktyg

Motor: 2400W
Tank: 75,7 liter
Vikt: 35,4 kg

VAILET TUB - VBPlle  
Ergonomsik ryggdammsugare ed 4-stegs filtrerings system.
Levereras komplett.

Motor: 850 w
Påse: 5 liter
Vikt: 4,5 kg

Art. nr: 310-VA55IND 

Art. nr: 310-VA75IND 

Art. nr: 310-VBPlle 

VTVe
Dammsugare med sladdupprullare och hög kapacitet.

Motor: 800 w
Påse: 11,5 liter
Vikt: 16 kg

Art. nr: 310-VTVe 



50

MASKINER & TILLBEHÖR

Valet Battery Upright
Batteridriven stående borstdamsugare inkl. rör och munstycke för  
svåråtkomliga ytor.

Med ett full laddat batteri kan man använda den i 60 minuter och man  
dammsuger 265 m2.

Arbetsbredd: 29 cm
Påse: 7 liter
Laddtid: max 2.5 timmar
Vikt: 5,5 kg
Motor effekt: 312 W

X46
Rulltrapps borstvalsdammsugare 
Enkelt att ställa längst ner i rulltrappan och låta borsta medan rulltrappan är 
igång.
Finns med borstar med 2 olika hårdheter.

Art. nr: 310-VBU 

Art. nr: 310-X46 
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Strong 4000 
Luftrenare (4000m3/h)

Art. nr: 3545-1101 

Strong S1 
Stoftavskiljare enmotorig 
230V med Longopack

Art. nr: 3545-201610001

Strong 600 
Luftrenare (750m3/h)

Art. nr: 3545-1104

Strong S2 
Stoftavskiljare 2 motorig 
230V med Longopack

Art. nr: 3545-201610002

Strong C1 
Föravskiljare för enmotorig 
sug med Longopack

Art. nr: 3545-201610003 

Strong C2 
Föravskiljare för större 
sugar med Longopack

Art. nr: 3545-201610004
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Flex Omrörare MXE1102
2-växlad blandarmaskin med varvtalsstyrning, 1080 W
Robust 2-varvat växelhus: dimensionerat för materialriktiga varvtal, högt 
vridmoment och lång livslängd. FR-fullvågselektronik med mjukstart. Tempe-
raturövervakning, överbelastningsskydd och steglöshet vippströmbrytare för 
kontrollerad hastighet tills max varvtal uppnås. Hög dragkraft i alla varvtals-
områden. Ergonomisk designat handtag som är behagligt att hålla i. Med an-
tiglidyta för bättre grepp. Fyra hörngummiskydd med infällda metallplattor ger 
säker förvaring och transport. Skyddskåpan över motorhuset leder kylluftflödet 
och förhindrar t ex inträngande av regnvatten. Det flexibla gummiskyddet 
över strömbrytaren förhindrar inträngande smuts. Inga störningar p g a av att 
brytaren fastnat. På / av-knapp med lås samt skydd vid strömavbrott. Idealisk 
för stationär drift i en blandningsstation. 4 meter H07-RNF kabel. Universell 
blandarmaskin för praktiskt taget alla byggmaterial. 2-växlad med exceptionell 
kraft både i det höga och i det låga varvtalsområdet. Blandning: för tunga 
material som murbruk, puts, spackel, betong

Flex Rak Slipmaskin H1105VE
Rakslip med reducerat varvtal. 710 W
• VE elektronik: steglöst varvtalsjustering och överbelastningsskydd
• Spännhals: Ø 40 mm
• Maskinlängd: ca 330 mm
• Halslängd: ca 53 mm för optimal hantering och för att nå svåråtkomliga 
utrymmen.
• Lämplig för finslipning med slipstift och lamellskivor upp till max 25m/sek.

Flex Spårsåg MS1706FR
Kraftfull spårsåg med dubbla klingor
• FR-elektronik: konstant varvtal, mjukstart, överbelastningsskydd och 

temperaturövervakning
• Den svängbara motorn gör att maskinen är både fram-och bakåtdrivande 

(EP1693169)
• Optimalt dammsug och maximum säkerhet tack vare sluten skyddshuva
• Verktygslöst skivbyte och inställning av spårbredd
• Vridbar utsugadepter
• Verktygslöst reglerbart skärdjup
• Dykspärr för din säkerhet
• Fräser två paralellspår upp till 35 mm djup och 30 mm bredd
• Brytverktyg för borttagning av kvarvarande material t ex mittensträng

Flex Polermaskin PE14-1 180
Polermaskin med steglös varvtalsjustering och högt vridmoment för stora ytor
VR-elektronik: steglös varvtalsinställning, takometergenerator, konstant varvtal, 
överbelastningsskydd, återstartspärr och temperaturövervakning. Kraftfull 
1400 W motor med optimerade luftkanaler för perfekt kylning av motor och 
växel. Mjuk och ryckfri start. Starthastighet vid inställning 1 är 250 RPM. Lås för 
kontinuerlig drift. Optimerade luftkanaler för perfekt kylning av motor och växel. 
Ingen irriterande frånluft. Innovativ kombination av planetväxel och vinkelväxel 
gör ljudnivån minimal. Platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Maskinen 
kan därför drivas säkert i alla lägen. Greppkåpan är ergonomiskt utformad med 
Softgrip. Det gör att du styr maskinen med precision samt är den alltid bekväm 
och säker att hålla i. Spindellåsning: Det är idealiskt placerad för att förhindra 
oönskad åtkomst och stör inte i greppområdet. Med gummerade hyllplan för 
säker avställning. Speciellt för bearbetning av stora horisontella och vertikala 
ytor. För fordon, båtar och flygplan. Polerar med extremt låga varv och högt 
vridmoment, t ex för värmekänsliga ytor4 meter PUR H05-BQF kabel: slitstark, 
flexibel och mycket motståndskraftig mot hack och nötning.

Art. nr: 42-368857 

Art. nr: 42-269956  

Art. nr: 42-329673  

Art. nr: 42-395749  

Upptagen effekt: 1080 Watt
Avgiven effekt: 650 Watt
Varv 1:a växel: 150-530 /min
Varv 2:a växel: 200-750 /min
Verktygsaxel: M 14
Spännhals Ø: 43 mm
Max bl.visp Ø: 140 mm
Storlek (LxBxH): 360 x 235 x 315 mm
Vikt u bl.visp: 5,3 kg

Upptagen effekt: 710 Watt
Avgiven effekt: 420 Watt
Tomgångsvarvtal: 2500-6500 /min
Max skivdiam. 30-50mm
Verktygsaxel: ”Ø 3, 6, 8 mm, 1/4”
Vikt: 2,1 kg

Upptagen effekt: 1400 Watt
Avgiven effekt: 950 Watt
Tomgångsvarvtal: 7500 /min
Max skivdiam.: 140 mm
Verktygsaxel: M 14
Vikt: 4,6 kg
Skärdjup: 0-35 mm
Arbetsbredd: 10-30 mm

Upptagen effekt: 1400 Watt
Avgiven effekt: 880 Watt
Tomgångsvarvtal: 250-1350 /min
Max skivdiam.: 250 mm
Max stödr.diam: 180 mm
Verktygsaxel: M 14
Vikt: 2,3 kg
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Flex Slipmaskin ”Flundran” LL1107VEA

Flex Bandslip i set LBS1105VEiset
Bandfil
• Kraftfull motor med hög verkningsgrad. Extremt lång livslängd tack vare 

perfekt kylning
• VE-elektronik: för steglöst val av bandhastighet
• Sliphuvudet är svängbart i 140°. Sliparm 9 mm eller 30 mm
• Sliparmen justerbar för bandlängder mellan 520 mm och 533 mm.
• Sliparmens arbetslängd är upp till ca 12 cm.
• Snabbt och enkelt nyckellöst bandbyte

Flex Betongslip LD18-7, 125mm
1800 watt kraftfull slipmaskin för slipning nära kanter och hörn, 125 mm
• FV elektronik: konstant varvtal, mjukstart, överbelastningsskydd och tempe-

raturövervakning
• Pålitlig 1800 watt högpresterande motor med tillräckliga kraftreserver
• Effektivt dammutsug som skyddar mot aggressivt damm och håller betong-

spåren öppna vilket minskar slipskålsförbrukningen
• Spindellåsning, försänkt i vinkelhuvudet att undvika oavsiktlig aktivering
• Med steglöst justerbar, vibrationsdämpad, ergonomiskt utformat handtag, för 

optimalt handhavande av maskinen
• Svängbart kantsegment på skyddskåpan gör att du når ända in till väggen. 

Reglerbar i höjd för anpassning till olika slipskålar för optimalt utsug
• Adapter för FLEX Clip -on system som standard tillbehör
• 125 mm diameter, perfekt för bearbetning av mindre och medelstora vägg- 

och golvytor

Flex Betongslip LD24-6, 180mm
Kraftfull betong/saneringsslip för stora ytor, Ø 180
• Med elastisk gummiutsugsring som gör att maskinen glider rycklöst över 

ytan. Den skyddar även mot damm och hårda partiklar
• Effektivt dammutsug som skyddar mot aggressivt damm och håller betong-

spåren öppna vilket minskar slipskålsförbrukningen
• Mjukstart för säkrare start och mindre risk för överbelastning av nätet
• Återgångsspärr vid strömavbrott
• Utsugskåpa: med steglös höjdinställning
• Utsugsadapter Ø 32 mm ytter
• Spindellåsning
• Idealisk för stora ytor.
• Optimalt lättarbetat handgrepp tack vare bakre handtag
• Med steglöst justerbar, vibrationsdämpad, ergonomiskt utformat bygelhand-

tag, för optimalt handhavande av maskinen
• Sugslang/adapter, extra tillbehör

Art. nr: 42-289434  

Upptagen effekt: 710 Watt
Avgiven effekt: 420 Watt
Tomgångsvarvtal: 700-2300 /min
Max skivdiam.: 115 mm
Vikt: 2,7 kg

Upptagen effekt: 710 Watt
Avgiven effekt: 420 Watt
Vikt: 2,5 kg
Bandhastighet: 4-12 m/sek
Bandlängd/bredd: 533 mm / 4-9mm

Upptagen effekt: 1800 Watt
Avgiven effekt: 1200 Watt
Tomgångsvarvtal: 7000 /min
Vikt: 4,2 kg
Verktygsaxel: M 14
Max skivdiam.: 125 mm
Vibration: < 7,4 m/s²

Upptagen effekt: 2400 Watt
Avgiven effekt: 1450 Watt
Tomgångsvarvtal: 6500 /min
Vikt: 7,6 kg
Verktygsaxel: M 14
Max skivdiam.: 180 mm

Art. nr: 42-319007  

Art. nr: 42-413348 

Art. nr: 42-417815 
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Sågklingor med slät yta

Sågklingor med segment

Klingor ämnade för att 
användas på material av
Glaserad klinker, Sten och
Keramiska plattor.

Art. nr: 
3544-CWA115
3544-CWA125
3544-CWA150
3544-CWA180
3544-CWA200
3544-CWA230

Dimension:
115 mm
125 mm
150 mm
180mm
200 mm
230 mm

Klingor ämnade för att
användas på material av
Betong, Tegel och Sten.

Art. nr: 
3544-PWL115
3544-PWL125
3544-PWL180
3544-PWL230

Dimension:
115 mm
125 mm
180 mm
230 mm

Klingor ämnade för att 
användas på material av
Armerad betong, Granit 
och Sten.

Art. nr: 
3544-CGS115
3544-CGS125
3544-CGS180
3544-CGS230

Dimension:
115 mm
125 mm
180 mm
230 mm

Klingor ämnade för att 
användas på material av
Järn, Armerad betong, Asfalt
och Förspänd betong.

Art. nr: 
3544-HMT115
3544-HMT125
3544-HMT180
3544-HMT230

Dimension:
115 mm
125 mm
180 mm
230 mm

Klingor ämnade för att 
användas på material av
Glaserad klinker och  
Keramiska plattor.

Art. nr: 
3544-CWS115
3544-CWS125

Dimension:
115 mm
125 mm

Klingor ämnade för att 
användas på material av
Armerad betong, Granit 
och Sten.

Art. nr: 
3544-GCL115
3544-GCL125
3544-GCL180
3544-GCL230

Dimension:
115 mm
125 mm
180 mm
230 mm

Klingor ämnade för att 
användas på material av
Glaserad klinker, Klinker, 
Granit och Keramik.

Art. nr: 
3544-CUS-T115
3544-CUS-T125
3544-CUS-T230

Dimension:
115 mm
125 mm
230 mm

Klingor ämnade för att 
användas för rensågning av
fogar, dilations fogar och
tegelfogar mm. Dessa 3 
produkter är 125 mm.

Art. nr:  

3544-MPC125-T6
3544-MPC125-T8
3544-MPC-T10

Sågyta 
bredd
6 mm
8 mm
10 mm

Diamant verktyg
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Slipskålar

Slipskålar ämnade för att
användas på material av
Betong,Tegel och Sten.

Art. nr: 
3544-MSK100
3544-MSK125
3544-MSK180

Dimension:
100 mm
125 mm
180 mm

Slipskålar ämnade för att
användas på Lim, Plaster,
Spackel m.fl.
Dimension på denna är 
125 mm.
Art. nr: 
3544-PCD125

Slipskålar ämnade för att
användas på material av
Betong,Granit och Sten.

Art. nr: 
3544-MCC100
3544-MCC125

Dimension:
100 mm
125 mm

Slipskålar ämnade för att
användas på Alla material.
Dimension på dessa är 
125 mm.

Art. nr: 
3544-MTG-F (fin)
3544-MTG-G (grov)

Slipskålar ämnade för att
användas på material av
Betong,Tegel och Sten.

Art. nr: 
3544-MSC100
3544-MSC125
3544-MSC180

Dimension:
100 mm
125 mm
180 mm

Diamant verktyg
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Rondellhållare, tjock, M14 
Rondellhållare Tjock för slippapper samt 
diamantverktyg.

Rondellhållare, tunn, M14
Rondellhållare Tunn för slippapper samt 
diamantverktyg.

Art. nr: 3145-10031 KGS Rondellhållare Tjock 75mm (M14 gänga)
Art. nr: 3145-00423 KGS Rondellhållare Tjock 100mm (M14 gänga)
Art. nr: 3145-10028 KGS Rondellhållare Tjock 125mm (M14 gänga)
Art. nr: 3145-10023 KGS Rondellhållare Tjock 150mm (M14 gänga)
Art. nr: 3145-10025 KGS Rondellhållare Tjock 175mm (M14 gänga)

Art. nr: 3145-10034 KGS Rondellhållare Tunn 75mm (M14 gänga)
Art. nr: 3145-10033 KGS Rondellhållare Tunn 100mm (M14 gänga)
Art. nr: 3145-00426 KGS Rondellhållare Tunn 125mm (M14 gänga)
Art. nr: 3145-10024 KGS Rondellhållare Tunn 150mm (M14 gänga)
Art. nr: 3145-10027 KGS Rondellhållare Tunn 175mm (M14 gänga)
 

Universalfäste för slipskivor, Hane
Universalfäste för slipskivor. 
Karborre, hane med Lim 100mm
Kardborre med Lim 125mm
A3:G70 med Lim 150mm
Kardborre med Lim 200mm
Kardborre med Lim 240mm
Kardborre med Lim 270mm

Art. nr: 
100mm 318-920440000100, 
150mm 318-920440000150
200mm 318-910421001000
240mm 318-920440000240
270mm 318-920440000270

Skumgummiunderlägg, cirkulärt 
Skumgummiunderlägg monteras mellan diamantverktyg och maskinhållare för reducera dammning samt förlänga 
livslängden på diamantverktyg och gör att verktyget följer golvytan på ett smidigare sätt utan att göra sönder verk-
tygen. Skumgummiunderlägg med kardborre hona samt hane 270mm, 250mm 240mm, 200mm, 150mm, 125mm, 
100mm, 75mm
Art.Nr. Benämning Storlek
318-FF75 Skumgummiunderlägg Foam Flex 75mm
318-FF100 Skumgummiunderlägg Foam Flex 100mm
318-FF125 Skumgummiunderlägg Foam Flex 125mm
318-FF150 Skumgummiunderlägg Foam Flex 150mm
318-FF200 Skumgummiunderlägg Foam Flex 200mm
318-FF220 Skumgummiunderlägg Foam Flex 220mm
318-FF240 Skumgummiunderlägg Foam Flex 240mm
318-FF250 Skumgummiunderlägg Foam Flex 250mm
318-FF270 Skumgummiunderlägg Foam Flex 270mm



Slippapper

SLIpVERKTyG

Hermes Slippapper BS118 Vel
Mycket slitstarka kardborre slippapper med hårda kiselkarbid korn
Produktfördelar
• Mycket hårda kiselkarbid slipkorn
• Extremt stabilt F-papper mellan kornintervall P 16-1200 som har en bra kantstabilitet i de resterande  

kornintervallerna.
Användningsområde
• Vinkelslipning av kanter samt ytor på tex granit, marmor och terrazzo.
• Grov samt finslipning av parkettgolv med excenterslipmaskiner.
Produktegenskaper
Korn: Kiselbarbid, Bindning: Helfenoplast, antistatisk
Rygg: F-vikt papper samt med kardborrefäste, Beläggning: Tät
Storlek: 115 mm, 125 mm, 150 mm, 180 mm, 230 mm
Kornstorlekar: P 16, P 24, P 36, P 40, P 60, P 80, P 120, P 180, P 220, P 320, P 400, P 600, P 800, P 1200

Hermes Zirkonrondeller/Zirkon slipband
Mycket slitstarka kardborre slippapper med hårda 
zirkoniumkorn
Produktfördelar
• Mycket hårda zirkoniumslipkorn
• Extremt slittåligt papper med lång livslängd och rivstyrka. 
Användningsområde
• Grov samt finslipning av trägolv med excenter- och 

bandslipmaskiner.
Produktegenskaper
Korn: Zirkoniumkorn, Bindning: Syntetisk Harts
Rygg: G-Papper, Beläggning: Halvöppna
Storlek: 150 mm, 180 mm, 750x250mm, 
Kornstorlekar: P 16, P 24, P 36, P 40, P 60, P 80, P 120
        

Kornstorlek Ø 115 mm Ø 125 mm Ø 150 mm Ø 180 mm
16 grit Art. nr: 13-1016 Art. nr: 13-12516 Art. nr: 13-6136200 Art. nr: 13-18016
24 grit Art. nr: 13-1024 Art. nr: 13-12524 Art. nr: 13-BS118/24 Art. nr: 13-6137129
36 grit Art. nr: 13-1036 Art. nr: 13-12536 Art. nr: 13-6154566 Art. nr: 13-6154568
40 grit Art. nr: 13-1040 Art. nr: 13-443123 Art. nr: 13-3040 Art. nr: 13-56634
60 grit Art. nr: 13-1060 Art. nr: 13-12560 Art. nr: 13-3060 Art. nr: 13-18060
80 grit Art. nr: 13-1080 Art. nr: 13-151106 Art. nr: 13-4015238114692 Art. nr: 13-18080
120 grit Art. nr: 13-1120 Art. nr: 13-151114 Art. nr: 13-4015238079281 Art. nr: 13-57088
180 grit Art. nr: 13-1180 Art. nr: 13-125180 Art. nr: 13-3180 Art. nr: 13-180180
220 grit Art. nr: 13-1220 Art. nr: 13-151130 Art. nr: 13-4015238032811 Art. nr: 13-180220
320 grit Art. nr: 13-1320 Art. nr: 13-670324 Art. nr: 13-4015238032828 Art. nr: 13-180320
400 grit Art. nr: 13-1400 Art. nr: 13-151149 Art. nr: 13-3400 Art. nr: 13-180400
600 grit Art. nr: 13-1600 Art. nr: 13-125600 Art. nr: 13-4015238032859 Art. nr: 13-180600
800 grit Art. nr: 13-1800 Art. nr: 13-125800 Art. nr: 13-3800 Art. nr: 13-180800
1200 grit Art. nr: 13-11200 Art. nr: 13-1251200 Art. nr: 13-3120 Art. nr: 13-1801200

Kornstorlek Ø 150 mm Ø 180 mm Slipband RB480 24YX 200x750mm
16 grit Zirkon-Blå Art. nr: 13-150ZBK16 Art. nr: 13-180ZBK16 Art. nr: 13-6048315
24 grit Zirkon-Blå Art. nr: 13-150ZBK24 Art. nr: 13-180ZBK24 Art. nr: 13-6048316
36 grit Zirkon-Blå Art. nr: 13-150ZBK36 Art. nr: 13-180ZBK36 Art. nr: 13-6048314
40 grit Zirkon-Blå Art. nr: 13-150ZBK40 Art. nr: 13-180ZBK40 Art. nr: 13-6048317
60 grit Zirkon-Blå Art. nr: 13-150ZBK60 Art. nr: 13-180ZBK60 Art. nr: 13-6048318
80 grit Zirkon-Blå Art. nr: 13-150ZBK80 Art. nr: 13-180ZBK80 Art. nr: 13-6048320
100 grit Zirkon-Blå Art. nr: 13-150ZBK100 Art. nr: 13-180ZBK100 Art. nr: 13-6048319
120 grit Zirkon-Blå Art. nr: 13-150ZBK120 Art. nr: 13-180ZBK120 Art. nr: 13-6043590
150 grit Zirkon-Blå Art. nr: 13-150ZBK150 Art. nr: 13-180ZBK150 Art. nr: 13-6043591
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Slipstift och stålullsrondeller

SLIpVERKTyG

Stålullsrondel, 17’ 
Inox rostfri stållullsrondell 
storlek 17 tum 430mm.

Stålullsrondeller 
Inox rostfri
stållullsrondell för
kristallisering av stengolv
finns i 3 olika storlekar.
De används med
Perform Granit Spray
och Perform Granit
Pulver för granitgolv.

Stålullsrondel, 20’ 
Inox rostfri stållullsrondell 
storlek 20 tum 508mm.

Art. nr:  04-01Art. nr: 04-430

Stålullsrondel, 8’ 
Inox rostfri stållullsrondell 
storlek 8 tum 203mm.

Art. nr: 04-2008

Slipstift: 
Cylindrisk, 10 mm 

Slipstift i Silikoncarbid
diameter 10mm, längd
30mm, axel 6mm

Slipstift:  
Cylindrisk,
20 mm, L= 65 mm

Slipstift i Silikoncarbid
diamater 20mm, längd
65mm, axel 6mm

Slipstift:  
Cylindrisk, 15 mm 

Slipstift i Silikoncarbid
diameter 15mm, längd
30mm, axel 6mm

Art. nr: 941-MOLE5 

Art. nr: 941-MOLE10 

Art. nr: 941-MOLE3    

Art. nr: 941-MOLE9 

Slipstift:  
Cylindrisk,
20 mm, L= 50 mm

Slipstift i Silikoncarbid
diamater 20mm, längd
50mm, axel 6mm

Vid behov av andra varianter / former kontakta oss
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Diamant handklossar
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Diamant handklossar 
Diamant handkloss 90x55 mm i olika grit för
slipning av kanter och hörner för hand.

Diamant 
hand- 
klossar  
120 grit
Diamant hand-
kloss 90x55 mm 
Svart 120 grit för 
slipning av kan-
ter och hörner 
för hand.

Art. nr: 16-
BEPN212 

Diamant 
hand- 
klossar  
400 grit
Diamant hand-
kloss 90x55 mm 
Gul 400 grit för 
slipning av kan-
ter och hörner 
för hand.

Art. nr: 16-
BEPN222

Diamant 
hand- 
klossar 
1800 grit
Diamant hand-
kloss 90x55 mm 
Blå 1800 grit för 
slipning av kan-
ter och hörner 
för hand.

Art. nr: 16-
BEPN231

Diamant 
hand- 
klossar 
60 grit
Diamant hand-
kloss 90x55 
mm Grön 60 grit 
för slipning av 
kanter och
hörner för hand.

Art. nr: 16-
BEPN202 

Diamant 
hand- 
klossar  
200 grit
Diamant hand-
kloss 90x55 mm 
Röd 120 grit 
för slipning av 
kanter och
hörner för hand.

Art. nr: 16-
BEPN217 

Diamant 
hand- 
klossar  
800 grit
Diamant hand-
kloss 90x55 mm 
Vit 800 grit för 
slipning av kan-
ter och hörner 
för hand.

Art. nr: 16-
BEPN227 
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Diamant slippapper
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Diamantslippap-
perskit i 75 mm 
Gör det själv kit stenslip 
för slipning och polering 
av mjuka kalkhaltiga 
stensorter såsom kalk-
sten,marmor,terrazzo. 
Används med Perform 
MPC-Pasta för högre 
glans.

Art. nr: 1317-KIT1

Extra Diamantslip-
papper steg 2  
Extra Diamantslippapper 
steg 2 Orange 75mm för 
gör det själv kit.

Extra Diamantslip-
papper steg 1 
Extra Diamantslippapper 
steg 1 Röd 75mm för 
gör det själv kit.

Art. nr: 1317-EX2Art. nr: 1317-EX1

Extra Diamantslip-
papper steg 4  
Extra Diamantslippapper 
steg 4 Blå 75mm för gör 
det själv kit.

Extra Diamantslip-
papper steg 5  
Extra Diamantslippapper 
steg 4 Blå 75mm för gör 
det själv kit.

Extra Diamantslip-
papper steg 3  
Extra Diamantslippapper 
steg 3 Gul 75mm för gör 
det själv kit.

Art. nr: 1317-EX4 Art. nr: 1317-EX4

Art. nr: 1317-EX3

Gör det själv kitt, 
förhand 
Gör det själv kit stenslip 
för slipning och polering 
av mjuka kalkhaltiga 
stensorter såsom kalk-
sten,marmor,terrazzo. 
Används med Perform 
MPC-Pasta för högre 
glans.

Art. nr: 1317-KIT2
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Diamant slippapper
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Övergripande bild 
på Extra diamant-
slippapper 
Gör det själv kit stenslip 
diameter 150mm för 
slipning och polering 
av mjuka kalkhaltiga 
stensorter såsom kalk-
sten,marmor,terrazzo. 
Används med Perform 
MPC-Pasta för högre 
glans.

Diamantslip- 
papper steg 4
Extra Diamantslippapper 
steg 4 Blå 150mm för gör 
det själv kit.

Diamantslip- 
papper steg 2 
Extra Diamantslippapper 
steg 2 Orange 150mm 
för gör det själv kit.

Diamantslip- 
papper steg 3 
Extra Diamantslippapper 
steg 3 Gul 150mm för 
gör det själv kit.

Diamantslip- 
papper steg 1 
Extra Diamantslippapper 
steg 1 Röd 150mm för 
gör det själv ki.

Art. nr: 1317-150EX4

Art. nr: 1317-150EX2 Art. nr: 1317-150EX3

Art. nr: 1317-150EX1

Diamantslip- 
papper steg 5 
Extra diamantslippappad 
steg 5 150mm för gör det 
själv kit

Art. nr: 1317-150EXP5
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Baby Rock 100 
Baby Rok används för slipning av betong vid t.ex. polering med kan även användas för att slipa terrazzo (cementmo-
saik). Baby Rok används torrt och fästes på rondellhållare med kardborre.  Produkten har mycket längre livslängd än 
t.ex. slippapper.

Baby Rock 125 
Baby Rok används för slipning av betong vid t.ex. polering med kan även användas för att slipa terrazzo (cementmo-
saik). Baby Rok används torrt och fästes på rondellhållare med kardborre.  Produkten har mycket längre livslängd än 
t.ex. slippapper.

Baby Rock 205 
Baby Rok används för slipning av betong vid t.ex. polering med kan även användas för att slipa terrazzo (cementmo-
saik). Baby Rok används torrt och fästes på rondellhållare med kardborre.  Produkten har mycket längre livslängd än 
t.ex. slippapper.

Baby Rock 225 
Baby Rok används för slipning av betong vid t.ex. polering med kan även användas för att slipa terrazzo (cementmo-
saik). Baby Rok används torrt och fästes på rondellhållare med kardborre.  Produkten har mycket längre livslängd än 
t.ex. slippapper.

Art.Nr. Benämning Storlek Grit
318-100ROK30 Baby Rok 100x40mm 30 grit
318-100ROK50 Baby Rok 100x40mm 50 grit
318-100ROK70 Baby Rok 100x40mm 70 grit
318-100ROK120 Baby Rok 100x40mm 120 grit
318-100ROK220 Baby Rok 100x40mm 220 grit
318-100ROK400 Baby Rok 100x40mm 400 grit
318-100ROK600 Baby Rok 100x40mm 600 grit

Art.Nr. Benämning Storlek Grit
318-125ROK30 Baby Rok 125x65mm 30 grit
318-125ROK50 Baby Rok 125x65mm 50 grit
318-125ROK70 Baby Rok 125x65mm 70 grit
318-125ROK120 Baby Rok 125x65mm 120 grit
318-125ROK220 Baby Rok 125x65mm 220 grit
318-125ROK400 Baby Rok 125x65mm 400 grit
318-125ROK600 Baby Rok 125x65mm 600 grit

Art.Nr. Benämning Storlek Grit
318-205ROK30 Baby Rok 205mm 30 grit
318-205ROK50 Baby Rok 205mm 50 grit
318-205ROK70 Baby Rok 205mm 70 grit
318-205ROK120 Baby Rok 205mm 120 grit
318-205ROK220 Baby Rok 205mm 220 grit
318-205ROK400 Baby Rok 205mm 400 grit
318-205ROK600 Baby Rok 205mm 600 grit

Art.Nr. Benämning Storlek Grit
318-225ROK30 Baby Rok 225mm 30 grit
318-225ROK50 Baby Rok 225mm 50 grit
318-225ROK70 Baby Rok 225mm 70 grit
318-225ROK120 Baby Rok 225mm 120 grit
318-225ROK220 Baby Rok 225mm 220 grit
318-225ROK400 Baby Rok 225mm 400 grit
318-225ROK600 Baby Rok 225mm 600 grit
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Performance 
Pads-steg 1 
400 grit
Performance Pads Skur-
sliprondell Steg 1 finns 
i storlekar 5”-21” samt 
900mm och 1200mm.
Större storlekar på 
beställning.

Avsedda till Marmor, 
Kalksten, Terrazzo och 
Betong.

Performance 
Pads-steg 3
3000 grit
Performance Pads Skur-
sliprondell Steg 3 finns 
i storlekar 5”-21” samt 
900mm och 1200mm.
Större storlekar på 
beställning.

Avsedda till Marmor, 
Kalksten, Terrazzo och 
Betong.

Performance 
Pads-steg 2
1500 grit 
Performance Pads Skur-
sliprondell Steg 2 finns 
i storlekar 5”-21” samt 
900mm och 1200mm.
Större storlekar på 
beställning.

Avsedda till Marmor, 
Kalksten, Terrazzo och 
Betong.

Storlek i tum Storlek i mm Röd Art. Nr.
5" 125mm 1317-PPWR125
6" 150mm 1317-PPWR150
7" 180mm 1317-PPWR180
8" 200mm 1317-PPWR200
9" 220mm 1317-PPWR220
10" 250mm 1317-PPWR250
11" 280mm 1317-PPWR280
12" 300mm 1317-PPWR300
13" 330mm 1317-PPWR330
14" 350mm 1317-PPWR350
15" 380mm 1317-PPWR380
16" 400mm 1317-PPWR400
17" 430mm 1317-PPWR430
18" 450mm 1317-PPWR450
19" 480mm 1317-PPWR480
20" 500mm 1317-PPWR500
21" 530mm 1317-PPWR530

Storlek i tum Storlek i mm Grön Art. Nr.
5" 125mm 1317-PPWG125
6" 150mm 1317-PPWG150
7" 180mm 1317-PPWG180
8" 200mm 1317-PPWG200
9" 220mm 1317-PPWG220
10" 250mm 1317-PPWG250
11" 280mm 1317-PPWG280
12" 300mm 1317-PPWG300
13" 330mm 1317-PPWG330
14" 350mm 1317-PPWG350
15" 380mm 1317-PPWG380
16" 400mm 1317-PPWG400
17" 430mm 1317-PPWG430
18" 450mm 1317-PPWG450
19" 480mm 1317-PPWG480
20" 500mm 1317-PPWG500
21" 530mm 1317-PPWG530

Storlek i tum Storlek i mm Gul Art. Nr.
5" 125mm 1317-PPWY125
6" 150mm 1317-PPWY150
7" 180mm 1317-PPWY180
8" 200mm 1317-PPWY200
9" 220mm 1317-PPWY220
10" 250mm 1317-PPWY250
11" 280mm 1317-PPWY280
12" 300mm 1317-PPWY300
13" 330mm 1317-PPWY330
14" 350mm 1317-PPWY350
15" 380mm 1317-PPWY380
16" 400mm 1317-PPWY400
17" 430mm 1317-PPWY430
18" 450mm 1317-PPWY450
19" 480mm 1317-PPWY480
20" 500mm 1317-PPWY500
21" 530mm 1317-PPWY530

PT Hållare Tjock 
PT Hållare Tjock med 
kardborre för att fästa 
diamantverktyg används 
med kombiskurmaskin 
eller singelskurmaskiner. 
Finns i 17”.

PT Hållare Tunn 
PT Hållare Tunn med 
kardborre för att fästa 
diamantverktyg används 
med kombiskurmaskin 
eller singelskurmaskiner. 
Finns i 17”.

Art. nr: 
05-ROSBLPT-
KA432TJOCK

Art. nr: 
05-ROSBLPTKA432
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Diamantverktyg Super AJT 
Super AJT Diamantverktyg för proffsmarknad för 
slipning av kalkshaltig natursten.

Diamantverktyg
Super AJT 
Super AJT Diamantverk-
tyg Steg 1 / 50 grit.  
Mörkgrön för proffs-
marknad för slipning av 
kalkshaltig natursten.

Art. nr: 318-AJT1 Diamantverktyg
Super AJT 
Super AJT Diamant-
verktyg Steg 2 / 100 grit. 
Ljusgrön för proffs-
marknad för slipning av 
kalkshaltig natursten.

Art. nr: 318-AJT2 

Diamantverktyg
Super AJT 
Super AJT Diamantverk-
tyg Steg 4 / 300 grit. Röd 
för proffsmarknad för 
slipning av kalkshaltig
natursten.

Art. nr: 318-AJT4 

Diamantverktyg
Super AJT 
Super AJT Diamantverk- 
tyg Steg 6/800 grit. Brun/ 
Lila för proffsmarknad för 
slipning av kalkshaltig
natursten.

Art. nr: 318-AJT6 

Diamantverktyg
Super AJT 
Super AJT Diamantverk-
tyg Steg 3 / 200 grit. Blå 
för proffsmarknad för 
slipning av kalkshaltig
natursten.

Art. nr: 318-AJT3 Diamantverktyg
Super AJT 
Super AJT Diamantverk-
tyg Steg 5 / 400 grit. Gul 
för proffsmarknad för 
slipning av kalkshaltig
natursten.

Art. nr: 318-AJT5 

Diamantverktyg
Super AJT 
Super AJT Diamantverk-
tyg Steg 7 / 1500 grit. 
Orange för proffsmark-
nad för slipning av 
kalkshaltig natursten.

Art. nr: 318-AJT7 Diamantverktyg
Super AJT 
Super AJT Diamantverk-
tyg Steg 8 / 3000 grit. 
Grå för proffsmarknad 
för slipning av kalkshaltig 
natursten.

Art. nr: 318-AJT8

Skumgummi 
underlägg 
Skumgummi underlägg 
med kardborre hane 
och hona för montering 
mellan PT hållare och 
Super Munich Mini och 
Super AJT.

Till Super AJT 
passar artikelnummer 
318-FOAMM
Till Super Munich Mini 
passar artikelnummer 
961-FOAMM
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Diamantverktyg Super Munich Mini 
Super Munich Mini Diamantverktyg för underhålls-
slipning av t.ex. butiksgolv av terrazzo, marmor, 
kalksten. Monteras på PT hållare tillsammans med 
gummidistans.

Diamantverktyg 
Super Munich Mini 
Super Munich Mini Blå
C1 Diamantverktyg för
underhållsslipning av
t.ex. butiksgolv av  
terrazzo, marmor, 
kalksten.

Art. nr: 961-MBS1 Diamantverktyg 
Super Munich Mini 
Super Munich Mini Gul
C2 Diamantverktyg för
underhållsslipning av
t.ex. butiksgolv av
terrazzo, marmor,
kalksten.

Art. nr: 961-MBS2

Diamantverktyg 
Super Munich Mini 
Super Munich Mini 
Orange C4 Diamantverk-
tyg för underhållsslipning 
av t.ex. butiksgolv av
terrazzo, marmor,
kalksten.

Art. nr: 961-MBS4Diamantverktyg 
Super Munich Mini 
Super Munich Mini Grön 
C3 Diamantverktyg för
underhållsslipning av
t.ex. butiksgolv av
terrazzo, marmor,
kalksten.

Art. nr: 961-MBS3 Diamantverktyg 
Super Munich Mini 
Super Munich Mini Grå
C5 Diamantverktyg för
underhållsslipning av
t.ex. butiksgolv av
terrazzo, marmor,
kalksten.

Art. nr: 961-MBS5
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Trappslipsmaskin

Tri-Flex 200 Svart 
Tri-Flex 200mm Svart 
120Grit Proffesionell 
diamatverktyg för slipning 
av kalkhaltiga stengolv.

Tri-Flex 200 Gul 
Tri-Flex 200mm Gul 
400Grit Proffesionell 
diamatverktyg för slipning 
av kalkhaltiga stengolv.

Tri-Flex 200 Röd 
Tri-Flex 200mm Röd 
200Grit Proffesionell 
diamatverktyg för slipning 
av kalkhaltiga stengolv.

Tri-Flex 200 Vit 
Tri-Flex 200mm Vit 
800Grit Proffesionell 
diamatverktyg för slipning 
av kalkhaltiga stengolv.

Art. nr: 16-RFDF040

Art. nr: 16-RFDF049Art. nr: 16-RFDF045

Art. nr: 16-BEPN1003G

Tri-Flex 200 Blå 
Tri-Flex 200mm Blå 
1800Grit Proffesionell 
diamatverktyg för slipning 
av kalkhaltiga stengolv.

Tri-Flex 200 Grön 
Tri-Flex 200mm Grön 
60Grit Proffesionell dia-
matverktyg för slipning 
av kalkhaltiga stengolv.

Tri-Flex 200 Brun 
Tri-Flex 200mm Brun 
40Grit Proffesionell dia-
matverktyg för slipning 
av kalkhaltiga stengolv.

Art. nr: 16-BEPN1003H

Art. nr: 16-RFDF035

Art. nr: 
16-RFDFBRUN40200

Trappslipsmaskin

Julia professionell trappslip-
maskin komplett med 
hållare,skvättskydd samt
svensk trappanpassning.

Art. nr: 941-JULIA  
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STEN & TILLBEHÖR

För Bygg-Proffs
Primer, fästmassa och fogmassa

Cimex R38 Art. nr: ??? Primer PCI Gisogrund® för väggar och golv
Produktegenskaper:
• Primer för sugande underlag före plattsättning och före spackling med 

golvspackel.
• Blåfärgad.
• Minskar sugningen.
• Binder dammpartiklar.
• Förstärker underlagets yta.
• Mycket låg emission, GEV-EMICODE EC 1.

Användningsområden:
• Inomhus och utomhus under tätskikt

Art. nr: 3283-50153306 
PCI Gisogrund 5 lit
Art. nr: 3283-57726157 
PCI Gisogrund 10 lit

Cimex R38 Art. nr: ??? Universal, flexibel fästmassa PCI Nanolight® för alla 
keramiska plattor
Produktegenskaper:
• Motsvarar C2 TE S1 enligt DIN EN 12 004 och „direktivet för flexbruk“.
• För montering av alla keramiska plattor på alla underlag som cementgolv, 

lättbetong, anhydritgolv, gipsgolv, PVC, klinker, metall, spånskivor och 
PCI-tätmassor.

• För lokal avjämning av underlaget före montering av kakel och klinker.
• Underlaget skall primas med avsedd primer.
• Med särskild kombination av lätta fyllnadsmedel.
• Extra dryg. För 1 till 15 mm skikttjocklek.
• Minskad dammutveckling vid öppnande, upphällning och tillblandning.
• Mycket låg emission PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS R.
Användningsområden:
• För inomhusbruk. Utomhus efter tillsats av PCI Lastoflex.
• Till väggar och golv

Art. nr: 3283-51586584 
PCI Nanolight (Fix/Fästmassa) 15kg

Cimex R38 Art. nr: ??? Universal, flexibel fästmassa PCI Nanolight® White för 
alla underlag och alla keramiska plattor
Produktegenskaper:
• Vit, flexibel, lättvikts-fästmassa.
• Låg materialåtgång.
• Glidfri sättning på vägg.
• Plastiskt och smidigt att applicera.
• Uppfyller C2TE S1 enligt DS/EN 12004.
• Mycket låg emission PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS R.

Användningsområden:
• För inomhusbruk. Utomhus efter tillsats av PCI Lastoflex.
• För vägg och golv.
• Till underlag av betong, puts och skivor för kakel.
• Till glasmosaik och glasplattor i torra utrymmen och i våta utrymmen och 

bassänger med tillsats av PCI Lastoflex.

Art. nr: 3283-51648488 
PCI Nanolight Vit (Fix/Fästmassa) 
15kg

Art. nr: 3283-57502444 
PCI Lastoflex, för ökad vidhäftning 
när man monterar glasmosaik och 
glasplattor.

Cimex R38 Art. nr: ??? Flexibel fästmassa
PCI Flexmörtel® S1 Rapid för alla typer  
av keramiska plattor
Produktegenskaper:
• Motsvarar C2FT S1 enligt DIN EN 12 004 och direktivet ”Flexbruk”
• Flexibel fästmassa för kakel och plattor, glas- och porslinsmosaik-, tegel-

plattor och klinker, gipsskivor och gipsfiberplattor, torra skikt och gjutasfalt, 
cementskikt-, anhydrit- eller gipsbaserat avjämningsspackel.För lokal 
avjämning av underlaget.

• För skikttjocklekar 1 till 10 mm
• Snabbhärdande, kan användas och belastas med gångtrafik efter 3 timmar.
• Effektiv kristallin vattenbindning.
• Mycket låg emission PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS R.

Art. nr: 3283-50383050 
PCI Flexmörtel S1 Rapid 20kg 
Snabbfix 15kg



68

STEN & TILLBEHÖR

För Bygg-Proffs

Cimex R38 Art. nr: ??? Flexfog PCI Nanofug® för sugande och mindre sugande 
keramiska plattor
Produktegenskaper:
• Fogmassa som ger släta och porfria fogar.
• Smidig att applicera.
• Snabbhärdande, gångbar efter 4 tim.
• Vatten- och smutsavvisande yta.
• Lätt att rengöra, ”easy to clean“ effekt.
• Låg materialåtgång, ger god ekonomi.
• Mycket låg emission PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS R.
Användningsområden:
• In- och utvändigt
• Till vägg och golv
• Fogbredd 1-10 mm.
• För alla typer av keramiska plattor.
• Till golv med golvvärme.

Art. nr: 3283-52700327 
PCI Nanofug Antrasit, Nr 47, 15kg 
(Fogmassa)
Art. nr: 3283-50189770 
PCI Nanofug Bahamabeige, Nr 2, 
15kg (Fogmassa)
Art. nr: 3283-56137694 
Art. nr: PCI Nanofug Cementgrå, Nr 
31, 15kg (Fogmassa)
Art. nr: 3283-55525067 
PCI Nanofug Silvergrå, Nr 16, 15kg 
(Fogmassa)

Cimex R38 Art. nr: ??? Silikonfogmassa PCI Silcoferm® S universell fogmassa 
för inom- och utomhusbruk
Produktegenskaper:
• Silikon till våtrum och andra utrymmen. Luktsvag, luktar inte ättika.
• Färgavstämd mot PCI fogbruk.
• Mycket låg emission PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.

Användningsområden:
• För inom- och utomhusbruk. Till väggar och golv.

Art. nr: 3283-50169206 
PCI Silcoferm S 310ml tub, Antrasit, 
Nr47
Art. nr: 3283-50169259 
PCI Silcoferm S 310ml tub, Bahama-
beige, Nr2
Art. nr: 3283-50170319 
PCI Silcoferm S 310ml tub, Cement-
grå, Nr31
Art. nr: 3283-50170001 
PCI Silcoferm S 310ml tub, Silvergrå, 
Nr16

Cimex R38 Art. nr: ??? Polyuretanbaserad fogmassa PCI Elritan® 140 för rörelse-
fogar i golv som utsätts för kemisk belastning
Produktegenskaper:
• Elastisk fogmassa för rörelsefogar i bl.a. golv, polyuretanbaserad, 1-komp.

Användningsområden:
• För inom- och utomhusbruk och golv.

Art. nr: 3283-52970256 
PCI Elritan 140, Cementgrå, 400ml 
plastkorv (Dilationsfog)

Cimex R38 Art. nr: ??? Avjämningsbruk PCI Pericret® till golv, väggar och tak
Produktegenskaper:
• Bruk för reparationer, avjämning och fallbyggnad, i tjocklek 3 - 50 mm.
• Snabbhärdande, vattenfast och frostbeständig.
• Mycket goda arbetsegenskaper
• Härdar nästan utan krympspänningar.
• Mycket låg emission PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS R.

Användningsområden:
• In- och utvändigt.
• Till golv, väggar och tak.
• Till betong, murverk, kalkcement- och cementputs.  

Art. nr: 3283-50194063 
PCI Pericret 25kg (Avjämningsbruk)
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Primer, fästmassa och fogmassa

Cimex R38 Art. nr: ??? Vitt flexbruk för natursten PCI Carraflex® som marmor 
och kalksten
Produktegenskaper:
• Fästmassa, vit, flexibel, speciellt utvecklad för natursten.
• Minskar risken för utfällningar och missfärgningar i stenen och att stenen slår sig.
• Ljus marmor kan läggas utan färggenomslag, stryk plattornas baksida.
• Smidig att applicera, glidfri sättning.
• Brukstjocklek, 2-10 mm.
• Snabbhärdande, kan beträdas och fogas redan efter 6 timmar.
• Uppfyller C2FT enligt EN 12004.
• Mycket låg emission PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS R.
Användningsområden:
• För inom- och utomhusbruk. Till väggar och golv.
• För sättning av kalibrerad natursten, även ljus marmor samt kalksten m.fl.
• Även till keramiska plattor, keramisk-och glasmosaik. På underlag av 

betong, cement, puts och skivor för kakel och underlag med golvvärme.

Art. nr: 3283-57592702 
PCI Carraflex Vit 25kg

Cimex R38 Art. nr: ??? Fästbruk till natursten PCI Carrament® Grå, Vit även till ej 
kalibrerad sten
Produktegenskaper:
• Fästmassa speciellt utvecklad för natursten.
• Snabb bindning av vattnet, minskar risken för missfärgning och formföränd-

ring av stenen.
• Brukstjocklek 5- 40 mm.
• Snabb härdning, gång- och fogbar redan efter 6 timmar. Fullt belastbar efter 

ca 1 dygn.
• Uppfyller C2F enligt EN 12004.
• Mycket låg emission PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS R.

Användningsområden:
• För inom- och utomhusbruk. Till väggar och golv.
• Till läggning av natursten, även ej kalibrerad sten.
• Till underlag av betong och cementbaserade bruk.

Art. nr: 3283-50953870 
PCI Carrament Grå 25kg
Art. nr: 3283-55252329 
PCI Carrament Vit 25kg

Cimex R38 Art. nr: ??? Tunn- och mellanbäddsbruk samt flytande fästmassa
PCI Carraflott® NT för naturstensbeläggningar
Produktegenskaper:
• Fästmassa, vit, flexibel, speciellt utvecklad för natursten.
• Flytande egenskaper, kan ersätta behovet av dubbellimning av plattorna.
• Snabb bindning av vattnet, mindre risk för missfärgning och formförändring, 

även av ljus natursten.
• Brukstjocklek 3-20 mm.
• Gångbar och fogbar efter ca 6 timmar, belastningsbar efter ca 1 dag.
• Uppfyller C2F S1 enligt EN 12004.
• Mycket låg emission PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS R.
Användningsområden:
• För inom- och utomhusbruk.För golv.
• Möjligt att uppnå hålrumsfri läggning av kalibrerade naturstensplattor och 

agglomarmor. Som vidhäftningsslamma. 
• Stenen slammas på baksidan och bankas ner i läggningsbruket.

Art. nr: 3283-55283599 
PCI Carraflott NT Vit

Cimex R38 Art. nr: ??? Specialfogbruk PCI Carrafug® för natursten
Produktegenskaper:
• Fogmassa, speciellt utvecklad för natursten.
• Snabb bindning av vattnet, minskar risken för missfärgning och formföränd-

ring av stenen.
• Snabbhärdande, gångbar redan efter 6 timmar.
• Mycket låg emission PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS R.

Användningsområden:
• För inom- och utomhusbruk. Till väggar och golv.
• För fogbredd 1-8 mm
• För fogning av natursten som marmor, travertin, kalksten, granit, porfyr, 

kvartsit m.fl.
• Till våtutrymmen, värmegolv, balkonger och terrasser.

Art. nr: 3283-55571654 
PCI Carrafug, Carravit, Nr25, 5kg
Art. nr: 3283-50232859 
PCI Carrafug, Pärlgrå, Nr26, 5kg
Art. nr: 3283-50953764 
PCI Carrafug, Jurabeige, Nr27, 5kg
Art. nr: 3283-51645308 
PCI Carrafug, Sandgrå, Nr22, 5kg
Art. nr: 3283-55252223 
PCI Carrafug, Antrasit, Nr47, 5kg

För Bygg-Proffs
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Cimex R38 Art. nr: ??? Specialsilikon PCI Carraferm® för natursten
Produktegenskaper:
• Elastisk silikonfogmassa, speciellt utvecklad för natursten.
• Missfärgar inte stenens kanter.
• Färganpassad till PCI Carrafug.

Användningsområden:
• För inom- och utomhusbruk. Till väggar och golv.
• Fogning mot natursten, trä, metall, PVC, keramik, glas, betong.
• För bostadsmiljö, våtrum, balkonger och terrasser.

Art. nr: 3283-51481379 
PCI Carraferm, Carravit, Nr 25, 310ml
Art. nr: 3283-51481432 
PCI Carraferm, Pärlgrå, Nr 26, 310ml
Art. nr: 3283-51481485 
PCI Carraferm, Jurabeige, Nr 27, 
310ml
Art. nr: 3283-51645255 
PCI Carraferm, Sandgrå, Nr 22, 310ml
Art. nr: 3283-51645149 
PCI Carraferm, Antrasit, Nr 47, 310ml
Art. nr: 3283-50232435 
PCI Carraferm, Transparent, 310ml

Cimex R38 Art. nr: ??? PCI Nanolight® Blandningshink 30 L
Produktegenskaper:
• 30 liters blandningshink med stadiga lyfthandtag.
• Rymmer en hel säck PCI Nanolight.

Art. nr: 3283-450048578 
PCI Nanolight Blandningshink 30L

För Bygg-Proffs
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HB-Betoni Mostone Cementmosaik (Terrazzo) Plattor - 16, 19 OCH 25 MM TJOCKA 

Art. nr: HB-3003 Art. nr: HB-3004 Art. nr: HB-3015/l Art. nr: HB-3088Art. nr: HB-3086 Art. nr: HB-3146

Art. nr: HB-3190T Art. nr: HB-3205 Art. nr: HB-3207 Art. nr: HB-3239Art. nr: HB-3230 Art. nr: HB-3243

Art. nr: HB-3278 Art. nr: HB-3301 Art. nr: HB-3338 Art. nr: HB-3353Art. nr: HB-3350 Art. nr: HB-3356T

Art. nr: HB-3376 Art. nr: HB-3382 Art. nr: HB-3511 Art. nr: HB-3702Art. nr: HB-3601 Art. nr: HB-3828

Art. nr: HB-4011 Art. nr: HB-4015 Art. nr: HB-4016 Art. nr: HB-4019Art. nr: HB-4018 Art. nr: HB-4023

Art. nr: HB-4024 Art. nr: HB-4039 Art. nr: HB-4071 Art. nr: HB-4230Art. nr: HB-4111 Art. nr: HB-4301

Art. nr: HB-4401 Art. nr: HB-KR-918G

HB-Mostone cementmosaikplattor tillverkas med en-
lager-teknik i Jyväskylä, Finland. Mostone plattorna är 
ännu tunnare och ännu hållbarare och mer kvalitativa 
än de med gamla 2 lager-tekniken tillverkade plattor. 
HB-Mostone cementmosaikplattor gör du slitagetåliga,
långlivade och personligt vackra golv även till de mest 
utsatta golvytorna som t.ex. köpcentra, storköpsbu-

tiker, butiksgolv, gångar, trapphus m.fl. Plattorna kan 
kompletteras med sockel från 16mm plattor.

Plattorna finns i följande storlek:
297 x 297mm med tjocklekarna 16 + 25 mm
597 x 297mm med tjocklekarna 19 + 25 mm
400 x 400mm med tjocklekarna 19 + 25 mm

Anm: Tjockleken 19 mm är en uddastorlek men går 
att få fram i vissa färgställningar. 16 och 19mm plattor 
monteras med Fix och 25mm plattor monteras med 
torrbruk. Socklar finns i storlek 297x96x16mm (endast 
från 16mm plattor)(sockel finns ej för 25 mm plattor).
Vissa färger kan kompletteras med socklar, trappor 
eller fasadplattor (Gramos).

Priser får ni efter ER förfrågan baserat 
på nyans, tjocklek, storlek och antal m2.
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HB-Betoni Mostone Cementmosaik (Terrazzo) Plattor - 25 MM TJOCKA

Art. nr: HB-2059 Art. nr: HB-3056 Art. nr: HB-3070 Art. nr: HB-3190Art. nr: HB-3187 Art. nr: HB-3212

Art. nr: HB-3356 Art. nr: HB-4091

HB-Mostone cementmosaikplattor tillverkas med en-
lager-teknik i Jyväskylä, Finland. Mostone plattorna är 
ännu tunnare och ännu hållbarare och mer kvalitativa 
än de med gamla 2 lager-tekniken tillverkade plattor. 
HB-Mostone cementmosaikplattor gör du slitagetåliga,
långlivade och personligt vackra golv även till de mest 
utsatta golvytorna som t.ex. köpcentra, storköpsbutiker, 

butiksgolv, gångar, trapphus m.fl. 

Plattorna finns i följande storlek:
297 x 297mm med tjocklekarna 25 mm
597 x 297mm med tjocklekarna 25 mm
400 x 400mm med tjocklekarna 25 mm

Anm: 25mm plattor monteras med torrbruk. 
(sockel finns ej för 25 mm plattor).
Vissa färger kan kompletteras med socklar, trappor 
eller fasadplattor (Gramos).

(PLATTORNA FINNS BARA I  
EN TJOCKLEK AV 25 MM)

Priser får ni efter ER förfrågan baserat 
på nyans, tjocklek, storlek och antal m2.



Täckning

Sophantering

Mjölkpapp Plastad 
240-270gr 
75m2 1
300-1400mm bredd 
1 sid PE Belagd 
ca.18kg/rl 
30 rl/pall

Sopsäck/Grovsäck 
125L
K3 Blå/svart LD-coex 
750x1150mm 55my
25 st/rl 
6 rl/kart 
48 kart/pall

Täckfolier 
Mini LDPE 35my 
2,0 m x 25m/rl 
110 rlr/ expo kart. 
3 expokart./pall 
330 rlr/pall

Miljöfolier 
LDPE 35my 
2mx100m/rl
77 rl/pall

Xtra Grovsäck 
125L Blå LD 
750x1150mm 125my
10 st/rl 
6 rl/kart 
48 kart/pall

Art. nr: 406-541007-S 

Art. nr: 406-KX125 

Art. nr: 406-TFM22535 Art. nr: 406-MF210035 

Art. nr: 406-B125125 

Maskering och  
hållare 550 mm 
hög 
Foliemaskering med sta-
tisk plast och målartejp
550mm hög och 33m
lång. Hållare till Folie-
maskering 550.

Maskering och 
hållare 1100 mm 
hög 
Foliemaskering med
statisk plast och
målartejp 1100mm hög
och 33m lång.Hållare
till Foliemaske-ring
1100mm.

Art. nr: 
Maskering: 899-1100
Hållare: 899-1100H

Art. nr: 
Maskering: 
899-MASKOPRI550
Hållare: 899-500H

ÖVRIGA TILLBEHÖR
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Golv & trappstegsmarkering

Mall för trappstegsmarkering Golvmarkering Golvmarkering 

Tejp

Halkskyddstejp etab 27   
Plastfilm med akryl häftämne. Belagd med mineral-
korn.God vidhäftning på rena och torra ytor.
Slitstark och vädertålig. Utmärkt tålighet mot vatten, 
alkohol, rengöringsmedel samt de flesta lös-ningsme-
del.Med skyddsliner.

Som halkskydd på utsatta områden, såsom trappor, 
ramper, båtdäck och golv.
Vit, 25 mm x 15 m, Art. nr: 417-1751
Svart, 25 mm x 15 m, Art. nr: 417-275
Transparent, 25 mm x 15 m, Art. nr: 417-27T25
Vit, 50 mm x 15 m, Art. nr: 417-1750
Svart, 50 mm x 15 m, Art. nr: 417-129
Transparent, 50 mm x 15 m, Art. nr: 417-27T50

PLASTTEJP MJUK PVC etab 33915 / 
0,15 mm
Dimension
50 mm x 33 m
 
Mjuk PVC-film med gummibaserat häftämne. God 
UV-tålighet och resistent mot de flesta alkalier och 
svaga syror. Goda åldringsegenskaper. Smidig 
vattenfast plasttejp med god häftförmåga
 
För skydd av fasader, fönsterbleck, trösklar m.m. 76 
mm kärna.

Färg: Gul
Art. nr: 417-130

GOLVSKYDDSTEJP etab 33421 
Mjuk räfflad PVC-film med gummibaserat häftämne. 
God UV-tålighet och resistent mot de flesta alkalier 
och svaga syror. Goda åldringsegenskaper. Smidig 
vattenfast plasttejp med god häftför-måga. Lätt rivbar.
 
Vid fastsättning av golvskyddspapp mot hårda golv. 
För skydd av fasader, fönsterbleck, trösklar m.m.
Färg: Svart

Art. nr: 417-111

RAYON VÄVTEJP etab 116
Dimension
50 mm x 25 m
 
Rayonvävtejp med polyetenyta. Följsam vävtejp med 
god häftförmåga och hög slitstyrka. Vatten-fast.
 
Vår mest sålda gaffa-tejp. Även för lagning och 
bindning av böcker, häften och datalistor.

Färg: Röd

Art. nr: 417-104

670 mm cc 80 mm
Art nr: 1196-MontMALL

Vit 50 mm Aluminium
Art nr: 1196-40

Vit 50 mm Aluminium
Art nr: 1196-40

ÖVRIGA TILLBEHÖR
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Ikatex 8055 Vita Lakan
Ikatex 8055 Vita Lakan av högsta kvalite 10kg/frp.
Ikatex är en serie textila, högkvalitativa torkdukar för den mest krävande 
användaren. Ett eknomiskt alternativ till de dyra non-wovendukarna. För ökad 
säkerhet så har varje enskild torkduk passerat en metalldetektor. Förpackning-
en i förstärkt kartong fungerar både som skydd och som en praktisk dispenser, 
vilken som är lätt att ta med.

Ikatex 8075 Vita Frotté
Ikatex 8075 Vita Frotté 10kg/frp.
Ikatex är en serie textila, högkvalitativa torkdukar för den mest krävande
användaren. Ett eknomiskt alternativ till de dyra non-wovendukarna. För ökad
säkerhet så har varje enskild torkduk passerat en metalldetektor. Förpackning-
en i förstärkt kartong fungerar både som skydd och som en praktisk dispenser, 
vilken som är lätt att ta med.

Ikasorb Universal Orm diam.7,6 x 122cm
Ikasorb Universal Orm diam.7,6 x 122cm 40st/kart.
Universal ormar består av polypropenfiber, omgärdat av ett ”nonwoven”
ytterhölje. Ormarna är flexibla sorbenter, och kan med ypperligt resultat
användas vid avgränsning av spill eller läggas tätt i springor mellan vägg och
trapplöp vid slipning med vatten för att undvika rinningar.

Ikasorb Universal Orm diam. 7,6 x 305cm
Ikasorb Universal Orm diam. 7,6 x 305cm 6st/kart.
Universal ormar består av polypropenfiber, omgärdat av ett ”nonwoven”
ytterhölje. Ormarna är flexibla sorbenter, och kan med ypperligt resultat
användas vid avgränsning av spill eller läggas tätt i springor mellan vägg och
trapplöp vid slipning med vatten för att undvika rinningar.

Art. nr: 1343-611010MD 

Art. nr: 1343-611030MD 

Art. nr: 1343-G34 

Art. nr: 1343-G37 

Täckning
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BILTVÄTT

Interiör Mopphand-
ske Microfiber 
För kontorsstädning eller 
invändigt för bil  
14 x 23,5cm

Art. nr: 468-3962 

Biltvätt

Professionell 
Biltvättborste 
med förlängningsskaft 
samt vattengenomsläpp 
används med 126-W/
STOP 245x90mm  
(Totalt 3300mm)

Art. nr:  
126-PROWBTRIP

Professionell 
Biltvättborste 
med förlängningsskaft 
samt vattengenomsläpp 
används med 126-W/
STOP 240x90mm  
(Totalt 1780mm)

Art. nr:  
126-PROWBMED

Utbytesborste till 
Professionell
med förlängningsskaft 
samt vattengenomsläpp 
245x90mm.

Art. nr: 126-PROHEAD

Vattenstop  
Koppling

Art. nr: 126-W/STOP

Ekonomisk  
Biltvättborste
med förlängningsskaft 
samt vattengenomsläpp 
används med 126-W/
STOP 245x90mm  
(Totalt 2130mm)

Art. nr: 126-CFB2 Billtvättsvamp 
210x115mm

Art. nr: 126-MOGG14

Vasco Vaxschampo Special med Carnauba 
vax
Produktbeskrivning:
Vasco Vaxschampo Special är speciellt utvecklad för 
att användas tillsammans med Vasco Prewash Tixotrop 
avfettning, men kan naturligtvis även användas direkt 
om fordonet inte kräver avfettning. Vasco Vaxschampo 
Special är ett milt fordonsschampo med Carnauba vax 
som passar till både bil, husvagn och båt.  Avlägsnar 
trafikfilm, smuts mm och efterlämnar en ren, blank och 
smutsavvisande yta.
Användningsområde: 
Milt fordonsschampo med Carnauba vax som passar till 
både bil, husvagn och båt.

Art. nr: 02-4010SE 
1 liters flaskor.   

12 x 1 liter / kartong.

Art. nr: 02-4050SD
5 liters dunkar.    
  
3 x 5 liter / kartong.

Art. nr: 02-4063OG
25 liters dunkar. 

Vasco Prewash Tixotrop Avfettning Originalet
Produktbeskrivning:
Vasco Prewash Tixotrop Avfettning Originalet är ett unikt och högeffektivt avfettnings-
medel för fordon och hårda ytor kontaminerade med asfalt, vägsalt, olja eller annan 
svår smuts. Tack vare sin gelform rinner produkten inte av lodräta ytor och avdunstar 
dessutom mycket långsamt, vilket innebär att man kan anpassa produktens verkningstid 
efter hur smutsig fordonet är. Detta innebär dessutom att produkten blir drygare än tradi-
tionellt avfettningsmedel, då man endast behöver applicera ett tunt skikt som man låter 
verka under några minuter. Mindre förbrukning innebär dessutom minskad miljöbelast-
ning. Produkten skall sprayas i koncentrat i ett tunt skikt på ytan med triggerpump eller 
lågtrycks spruta för att uppnå bästa resultat.
Användningsområde:
Rengöring av fordon och andra hårda ytor som är kontaminerade av asfalt, vägsalt och 
annan svår smuts.

Art. nr: 02-132
1 liters flaskor med 
trigger pump. 
12 x 1 liter / kartong.

Art. nr: 02-147
5 liters dunkar.    
  
3 x 5 liter / kartong.

Art. nr: 02-148
25 liters dunkar.
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Kåbe Kombimatta  
Kåbe Kombimatta finns i följande alternativ: Kåbe Kom-
bi Borst, Kåbe Kombi Textil och Kåbe Kombi Gummi.

Damklacksvänlig, rullbar skrapmatta med inlägg av 
svart, röd eller grå borstlist. Andra alternativ är inlägg 
med svart gummilist eller remsor av Coral Brush Activ.

Undersidan är försedd med gummiprofiler för att hålla 
mattan still mot underlaget och dämpa stegljud. Lämp-
lig inomhus. Ett bra alternativ till Kåbe Originalmatta där 
trafik från tyngre vagnar ej kan undvikas.

Måttbeställes
Offert enligt mått

Kåbe Originalmatta  
Kåbe Originalmatta är en kombination av skrapgaller 
och torkmatta i ett för inom- och utomhusbruk. De 
vågformade gummikurvorna böjs lätt från trycket av 
foten när man passerar mattan och fjädrar tillbaks med 
kraft när trycket minskar igen vilket gör att grus, sand, 
smuts och väta sveps bort från skorna bara genom 
att man går över mattan. Inga torkrörelser med foten 
behövs. Smutsen som avlägsnats från skosulan faller 
ner mellan de vågformade gummikurvorna och döljs. 
På så vis kan Kåbe Originalmatta behålla konstant 
avtorkningseffekt utan att se ostädad ut under lång tid.

Måttbeställes
Offert enligt mått

Kåbe Kombi Gummi

Kåbe Kombi Textil

Kåbe Kombi Borst

Entrémattor
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Kåbe Specialgaller  
Kåbex Specialgaller  är ett damklacksäkert varmförzin-
kat fribärande skrapgaller som har .Halkskyddslister av 
räfflat gummi.
Ett skrapgaller för utvändigt bruk som tål både väder 
och vind. Passar i alla entréer där man vill ha en 
nästintill självskötande uppsamlingsfunktion av smutsen 
i en djupare försänkning. Ett bra komplement till en 
Kåbe Originalmatta speciellt under vinterhalvåret. Då är 
människorna som går in i en byggnad mer medvetna 
om slask och modd vilket i vissa fall gör att de stampar 
av sig den värsta smutsen redan på skrapgallret. 

Gallret tillverkas som standard i 25 mm höjd men kan 
levereras i höjd 25-50 mm i 5 mm intervall. Kåbex 
Specialgaller klarar belastningar upp till 500 kg/m².

Måttbeställes
Offert enligt mått

Kåbe Ingjutningsram  
Kåbe Ingjutningsram tillverkas av naturaluminium i en 
speciallegering som är betongresistent. Ingjutnings-
ramarna förses som standard med vridbara kramlor 
längd 100 mm som är nitade mot den undre flänsen. 
Kramlorna kan på detta sätt vridas i önskad riktning i 
samband med ingjutningen.

Ingjutningsramarna förses efter behov med stag med 
den ena flänsen neråt som transportsäkring och som 
mothåll för att undvika att ramen slår sig vid ingjutning. 
Vid ramar som har stort A-mått (bredd) där det ska 
ligga en två- eller flerdelad matta kan staget samtidigt 
användas som skiljevägg sk. mellanstag med ena 
flänsen uppåt för att undvika att mattorna glider in i 
varandra.Ingjutningsramar kan även fås i guld- eller 
svartanodiserat utförande.

Måttbeställes
Offert enligt mått

Kåbe Mattramp  
Kåbe Mattramp används för ovanpåliggande mattor. I 
första hand i entréer där man vill förbättra sin avtork-
ningsfunktion men ej har möjlighet att göra en försänk-
ning i golvet av praktiska eller ekonomiska orsaker. 

Rampen är till för att undvika snubbelrisk och skydda 
mattans kanter.

Måttbeställes
Offert enligt mått
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Entrémattor

t-mat smart 
antrasit

Mått: 90 cm x lpm
Art. nr: 572-521282

Mått: 135 cm x lpm
Art. nr: 572-521271

Mått: 200 cm x lpm
Art. nr: 572-521272

t-mat smart grafit

Mått: 90 cm x lpm
Art. nr: 572-521275

Mått: 135 cm x lpm
Art. nr: 572-521276

Mått: 200 cm x lpm
Art. nr: 572-521277

v-Mat 14 och 20 
mm grafit 
Mått: 25x25 cm modul
Förp. 32 st/förp

14 mm 
Art. nr: 572-110457
20 mm 
Art. nr: 572-110458
 

V-mat Extra Eco  
20 mm grafit 
Mått: 25x25 cm modul
Förp. 32 st/förp

Kan endast beställas 
tillsammans med 
installation. 

v-mat duo  
14 och 20 mm 
grafit/antrasit 
Mått: 25x25 cm
Förp. 32 st/förp

14 mm  
Art. nr: 572-121070
20 mm
Art. nr: 572-121071
 

t-Mat flex grå

Mått: 60x85 cm
Förp. 2 st/förp 
Art. nr: 572-141242

Mått: 85x150cm
Förp. 1 st/förp
Art. nr: 572-141243

 

t-mat smart röd

Mått: 135 cm x lpm 
Art. nr: 572-527278
 

Delningslist  
heavy duty 

Delningslist  
heavy duty 

Mått: 14 mm 
Art. nr: 572-517229
 

Mått: 20 mm 
Art. nr: 572-517324
 




