
Produkt Beskrivning Förpackning

Förbehandling 4180 primer
Acrylbaserad finmolekylär primer tillsatt med gult färgämne. An-
vänds för att säkra vidhäftning, bindning och portätning. 

1 kg flaska
5 kg hink

4140 contact primer
Tvåkomponents vattenbaserad polymer binderdel och pulverbase-
rad härdardel. Används på dåligt vidhäftande underlag.

10 kg hink

Vattentätning 4400 multicoat
Högelastisk, polymerbaserad membran till vattentätning av alla 
vägg/golvunderlag i våtrum i kombination med 4410 vapourstop 
eller 4500 vapourmat.

  2 kg burk
  6 kg hink
15 kg hink

4630 aqua-flex 2K
2-komponents, cementbaserat, flexibelt membran för vattentätning 
ute, inne, på terrasser, balkonger och golv i storkök m.m.

10 kg hink

4650 aqua-stop flex
Cementbaserad, flexibelt tätskiktsmembran för vattentätning av 
mineralliskt bundna material ute och inne på terasser, balkonger, 
bassänger och golv i simhallar.

12,5 kg säck

Ångtätning 4500 vapourmat 63                               4500 vapourmat 100
Ångtät duk i våtutrymmen.                     Ångtät duk i våtutrymmen.
0,63 x 25 m                                            1,0 x 25 m

4502 vapourband
Tätband för golv/vägg-vinkeln och skarvar. 0,10 x 25 m

4564 seal band
Självhäftande band med ångtät duk för tätning av skarvar, vägg/
vägg-vinkel och golv/vägg-vinkel. 0,10 x 15 m

4410 vapourstop
Ångspärr när det ställs krav på ångtäthet med rollbara tätskikt.

  6 kg hink
12 kg hink

Komponent fixering 3680 vapourkomponent fixering
Tvåkomponents-lim för montering av 4500 vapourmat. 2,5 kg burk

8,0 kg hink

Vapourmatlim 3690 one-seal
För montering av 4500 vapourmat överlapp och övriga vapourmat 
komponenter. 300 ml patron 

Hörn inner- och outer corner vid montering av tätskikt

4526 safe coat remsa 0,1 x 25 m
för mira våtrumskonstruktion SE2
4528 safe coat remsa 0,1 x 100 m
för mira våtrumskonstruktion SE2
4520 safe coat duk 1 x 10 m
för mira våtrumskonstruktion SE2
4524 safe coat duk 1 x 50 m
för mira våtrumskonstruktion SE2

Fiberduk / remsa  4550 seal manchet 400 x 400 mm / Ø 0-200
 4592 A seal manchet 380 x 540 x 75 mm
 4596 C seal manchet 1200 x 300 x 75 mm
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Produkt Beskrivning Förpackning

Manschet - rör 4580 seal manchet 100 x 100 mm / Ø 8-20 mm
4582 seal manchet 100 x 100 mm / Ø 22-35 mm
4583 seal manchet 150 x 150 mm / Ø 38-50 mm
4584 seal manchet 150 x 150 mm / Ø 60-70 mm
4586 seal manchet 150 x 150 mm / Ø 75-90 mm
4588 seal manchet 200 x 200 mm / Ø 100-120 mm
4589 seal manchet 200 x 200 mm / Ø 130-160 mm
4590 seal manchet 125 x 100 mm / Ø 2x8-20 mm
4591 seal manchet 125 x 100 mm / Ø 2x22-35 mm

3100 unifix
Cementbaserad, plastförstärkt, vit fästmassa för montering av sugan-
de plattor av keramik, skiffer och granit. C2T klassificering

15 kg säck

3110 unifix
Cementbaserad, damm reducerad, plastförstärkt, vit fästmassa för 
montering av keramiska plattor, natursten och glasmosaik.
C2TE S1 klassificering

 15 kg säck

3130 superfix
Cementbaserad, damm reducerad, plastförstärkt, vit fästmassa för 
montering af keramiske plattor, natursten och glasmosaik.
C2TE S2 klassifcering

  5 kg påse
15 kg säck

3150 planfix
Cementbaserad, plastförstärkt, grå fästmassa för montering av 
storformat plattor på golv.
C1F klassificering

15 kg säck

3230 superrapidfix
Cementbaserad, plastförstärkt, snabbhärdande vit fästmassa för 
montering av keramiska plattor, natursten och glasmosaik.
C2FT S1 klassificering

15 kg säck 

3250 superplanfix
Cementbaserad, plastförstärkt, vit fästmassa för montering av stor-
format plattor på golv.
C2E S2 klassificering

15 kg säck

3500 multiflex
Akrylbaserad, högelastiskt, vit kakellim för montering av keramiska 
plattor på vägg i torra utrymmen. D1 klassificering

  4 kg hink

3600 multicrete
Cementbaserad, högelastisk, vit fästmassa för montering inomhus 
på besvärliga underlag och underlag med stor deformationsrisk.

12 kg säck

z-fix excellent
Cementbaserad, damm reducerad, plastförstärkt, extra lätt vit fäst-
massa för montering av keramiska plattor, natursten och glasmo-
saik. C1TE S2 klassificering

10 kg säck

stonefix
Cementbaserad, bruk för montering av kullersten, natursten, skiffer 
och liknande på betong, puts underlag och asfalt.

25 kg säck

Fogmassa mastic
Cementbaserad fogmassa till golv och vägg. Ger en slät och kom-
pakt fog utan risk för misfärgning.
CG2. Fogbredd 0-5 mm.

  5 kg påse
15 kg säck

rustic
Cementbaserad fogmassa till golv och vägg. Ger en slät och kom-
pakt fog utan risk för misfärgning.
CG2. Fogbredd 3-15 mm.

  6 kg påse
15 kg säck

supercolour excellent
Cementbaserad, snabbhärdande, fogmassa för golv och vägg. 
Mycket lämplig till våtutrymmen där daglig rengöring förekommer
CG2WA. Fogbredd 1-15 mm

  5 kg säck
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Produkt Beskrivning Förpackning

Manschet - rör 4580 seal manchet 100 x 100 mm / Ø 8-20 mm
4582 seal manchet 100 x 100 mm / Ø 22-35 mm
4583 seal manchet 150 x 150 mm / Ø 38-50 mm
4584 seal manchet 150 x 150 mm / Ø 60-70 mm
4586 seal manchet 150 x 150 mm / Ø 75-90 mm
4588 seal manchet 200 x 200 mm / Ø 100-120 mm
4589 seal manchet 200 x 200 mm / Ø 130-160 mm
4590 seal manchet 125 x 100 mm / Ø 2x8-20 mm
4591 seal manchet 125 x 100 mm / Ø 2x22-35 mm

3100 unifix
Cementbaserad, plastförstärkt, vit fästmassa för montering av sugan-
de plattor av keramik, skiffer och granit. C2T klassificering

15 kg säck

3110 unifix
Cementbaserad, damm reducerad, plastförstärkt, vit fästmassa för 
montering av keramiska plattor, natursten och glasmosaik.
C2TE S1 klassificering

 15 kg säck

3130 superfix
Cementbaserad, damm reducerad, plastförstärkt, vit fästmassa för 
montering af keramiske plattor, natursten och glasmosaik.
C2TE S2 klassifcering

  5 kg påse
15 kg säck

3150 planfix
Cementbaserad, plastförstärkt, grå fästmassa för montering av 
storformat plattor på golv.
C1F klassificering

15 kg säck

3230 superrapidfix
Cementbaserad, plastförstärkt, snabbhärdande vit fästmassa för 
montering av keramiska plattor, natursten och glasmosaik.
C2FT S1 klassificering

15 kg säck 

3250 superplanfix
Cementbaserad, plastförstärkt, vit fästmassa för montering av stor-
format plattor på golv.
C2E S2 klassificering

15 kg säck

3500 multiflex
Akrylbaserad, högelastiskt, vit kakellim för montering av keramiska 
plattor på vägg i torra utrymmen. D1 klassificering

  4 kg hink

3600 multicrete
Cementbaserad, högelastisk, vit fästmassa för montering inomhus 
på besvärliga underlag och underlag med stor deformationsrisk.

12 kg säck

z-fix excellent
Cementbaserad, damm reducerad, plastförstärkt, extra lätt vit fäst-
massa för montering av keramiska plattor, natursten och glasmo-
saik. C1TE S2 klassificering

10 kg säck

stonefix
Cementbaserad, bruk för montering av kullersten, natursten, skiffer 
och liknande på betong, puts underlag och asfalt.

25 kg säck

Fogmassa mastic
Cementbaserad fogmassa till golv och vägg. Ger en slät och kom-
pakt fog utan risk för misfärgning.
CG2. Fogbredd 0-5 mm.

  5 kg påse
15 kg säck

rustic
Cementbaserad fogmassa till golv och vägg. Ger en slät och kom-
pakt fog utan risk för misfärgning.
CG2. Fogbredd 3-15 mm.

  6 kg påse
15 kg säck

supercolour excellent
Cementbaserad, snabbhärdande, fogmassa för golv och vägg. 
Mycket lämplig till våtutrymmen där daglig rengöring förekommer
CG2WA. Fogbredd 1-15 mm

  5 kg säck

Produkt Beskrivning Förpackning

supercolour
Cementbaserad, fogmassa till vägg och golv, mycket lämlig till våt-
utrymmen och icke sugande plattor. CG2WA. Fogbredd 2-10 mm.

  1,2 kg burk
  5    kg påse
15    kg säck

cempac
Cementbaserad spacialfogmassa  till fogning av keramiska golv- 
och vägg plattor, där det förekommer mekaniska och kemiska 
påverkningar. CG2WA. Fogbredd 1-10 mm.

15 kg säck

3650 multipox
Epoxifog- och fästmassa mycket lämplig till livsmedel- och läkeme-
delindustrin. Färg off-white, silver, steel, grey, anshracite, black, beige

  3 kg hink

supersil
Högelastisk silikon fogmassa till rörelsesfogar vid keramisk belägg-
ning. Lämplig för natursten inkl.marmor utan risk för oljeutfällning.

300 ml patron

Golvspackel
självnivellerande

6600 cemplan
Cementbaserad, avjämningsmassa för planspackling av undergolv. 
Kan appliceras med handverktyg eller pumpas ut med blandarma-
skin. Skikttjocklek 0-10 mm

15 kg säck

6700 cemplan
Cementbaserad, avjämningsmassa för planspackling av undergolv. 
Kan appliceras med handverktyg eller pumpas ut med blandarma-
skin. Skikttjocklek 1-45 mm

20 kg säck

x-plan
Cementbaserad, plast- och fiberförstärkt, avjämningsmassa för 
planspackling av betong och träunderlag.
Kan appliceras med handverktyg eller pumpas ut med blandarma-
skin. Damm reducerad. Skikttjocklek 2-50 mm

20 kg säck

6990 betodeck
Cementbaserad lågalkaliskt spackelmassa med tillsats av tvättat 
kvartssand. Till utomhus terasser, balkonger, simmbassing och 
trapp. Skicktjocklek max. 40 mm

25 kg säck

EPS lightbeton EPS lightbeton -  360
Snabbtorkande lättviktsmassa baserad på EPS plastkulor, ce-
ment och tillsatser. Damm reducerad. Användas vid uppfyllnad för 
toppbeläggning med mira spackelmassa eller för uppbyggnd av 
betongliknande golvbeläggning på träbjälkkonstruktioner.

50 l säck

Reparations-
massa

6950 expres
Cementbaserad, snabbhärdande reparations- och spackelmassa. 
För uppbyggnad av fall, reparationer m.m. för golv och vägg i våta 
och torra utrymmen.

15 kg säck

Gjutmassa 6975 betomix flow
Cementbaserat, plastförstärkt lättflytande gjutmassa för gjutning av  
golv inom- och utomhus, i våta och torra utrymmen.

20 kg säck

6998 betomix quick
Cementbaserad, torrbetong för gjutning av slipsats och reparatio-
ner, utom- och inom hus. Damm reducerad. 
Skikttjocklek 20-80 mm

20 kg säck
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Produkt Beskrivning Förpackning

Monteringsmassa 6910 speedbond
Snabbhärdande fixeringsmassa för ingjutning av infästen, bult och 
liknande  i murverk och betong.

  5 kg påse

Vägg- och golv
spackel

6850 cemplaster
Spackelmassa för reparation av hål och sprickor och glattspackling 
av vägg- och golvytor i bostäder.
Skickttjocklek: 0-30 mm

12,5 kg säck

Stegljudsdämpning 4840 silent step 4 mm 0,8 x 0,5 m

Skötsel 7110 base cleaner
Används som grundrengöring. Avlägsnar effektivt smuts, olja, tvål-
rester, fett, vax och svårlösliga föreningar på alla  underlag.
Blandas med vatten.

1 kg flaska

7120 ceramic cleaner
Avlägsnar effektivt rester av fogbruk och andra cement-rester, rost, 
kalk m.m. på keramiska plattor, murverk, sanitetsposlin och liknan-
de. Får inte användas på kalkhaltiga natursten som t ex marmor.

1 kg flaska

7210 ceramic wash
Rengöringsmedel för oglaserade keramiska plattor, natursten m.m. 
Ger en skyddande yta samtidigt som materialets naturliga färg och 
lyster framhävs.

1 kg flaska

7220 sanitary wash
Ett neutralt tvättmedel för rengöring av alla ej sugande ytor, t ex. 
glaserade plattor, granitkeramik, polerad marmor och granit samt 
alla typer av sanitetsposlin. 

1 kg flaska

Tillbehör planstop 3,0 x 3,0 cm
Användas för avgränsning mot t ex. golvbrunn innan självnivelle-
rande spackelmassor appliceras på golvytor.

plan set 100 st.
Nivåpinnar för självnivellerande spackelmassor.

flexband 0,5 x 10 x 250 cm
Remsa med självhäftande del för montering på golv och fri skum 
del för väggytan.

uninet 1200 x 800
Armeringsnät 2,5 mm punktsvetsat stålnät i 50 x 50 mm rutar.

4750 spacket för 4400 multicoat/3680 vapourkomponent
150 mm

mätbägare - 5 liter

fogsvamp, gul
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