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VÅRA VARUMÄRKEN

Loctite – Ultimate Performance
Under varumärket Loctite finns en serie snabblim som löser vardagliga problem, 
flexibla universallimer för styrka och mångsidighet samt starka epoxylim som löser mer 
avancerade problem och gör det omöjliga möjligt. Loctites användarvänliga förpack-
ningar gör att det går snabbt och enkelt att laga istället för att slänga och köpa nytt.

Pattex - Gives you the power 
Inom varumärket Pattex finns lim för många olika användningsområden – oavsett 
om man behöver montera upp en hylla, laga en möbelklädsel eller limma fast en 
lös planka i golvet så finns det ett passande Pattexlim. De användarvänliga förpack-
ningarna gör att alla kan vara händiga!

Ett av Sveriges mest kända varumärken som omfattar bland annat spackel, fyllnads-
material, marinprodukter och rostskyddsprodukter för både gör-det-själv och proffs.

En unik produkt för enkel och effektiv borttagning av färg och lack. 

Pritt - Inspiration to grow 
Ett brett sortiment som omfattar en mängd smarta lim- och korrigeringsprodukter 
för hem, skola och fritid. Med särskild hänsyn till vår miljö och en vision om en  
hållbar framtid är många av våra Pritt produkter tillverkade av återvunnet material 
och naturliga råvaror.

s. 4

s. 12

s. 24

s. 32

s. 34

3



SNABBLIM 
UNIVERSALLIM
EPOXYLIM
SKRUVLÅSNING
HANDRENGÖRING

PRODUKTGUIDE



Snabblim i tub
 
Ett starkt universellt snabblim som limmar de flesta  
material på några sekunder. Lämpligt för hårda material  
med vågräta ytor. Ger en osynlig limfog. Unik kork som  
hindrar limmet från att torka i pipen. Tål maskindisk.

Super Glue Universal, blister
3 g
12 st/förp. • 3420 st/pall
Art nr 24114
IDH 304016

Super Glue Universal

Unik användarvänlig förpackning
 
Högpresterande snabblim för hårda material med vågräta
ytor. Lätt att använda och hög precision vid limningen.  
Unik kork som hindrar att limmet torkar i pipen. Tål maskindisk.

Super Glue Control, blister
3 g doseringsflaska
12 st/förp. • 2160 st/pall
Art nr 24118
IDH 304019

Super Glue Control

Unik one-shot förpackningar
 
Ett starkt universellt snabblim som limmar de flesta material  
på några sekunder. Lämpligt för hårda material med vågräta 
ytor. Ger en osynlig limfog. Unik one shot förpackning som  
är idealisk för små limningar. Vattenresistent. Tål maskindisk.

Superglue Mini Trio, blister
3x1 g
12 st/förp. • 6696 st/pall
Art nr 1843706
IDH 1843706

Superglue Mini Trio

Starkt universellt snabblim
 
Snabblim som limmar de flesta material på några sekunder.
Limmar droppfritt och ger en osynlig limfog. Unik och be- 
händig förpackning med unik kork som hindrar att limmet
torkar i pipen. Vattenresistent.

Starkt universellt snabblim i ny större flaska
 
Snabblim som limmar de flesta material på några sekunder. 
Limmar droppfritt och ger en osynlig limfog. Unik och 
behändig förpackning med unik kork som hindrar att  
limmet torkar i pipen. Vattenresistent.

Super Glue Precision, blister
5 g
12 st/förp. • 3420 st/pall
Art nr 24117
IDH 304018

Super Glue Precision Max, 
blister
10 g
12 st/förp. • 3420 st/pall
Art nr 1729977 
IDH 1729977

Super Glue Precision 5g

Super Glue Precision Max

Flexibelt snabblim
 
Gummiförstärkt snabblim som ger en flexibel, stark och
fuktbeständig limfog. Limgel för lodräta ytor och sugande
och porösa material. Tub med spetsigt munstycke för exakt
dosering. Tuben har en unik kork som hindrar att limmet
torkar i pipen.

Super Glue Power Flex, blister
3 g
12 st/förp. • 3420 st/pall
Art nr 24115
IDH 1131891

Super Glue Power Flex
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Snabblim för glas
 
Effektivt speciallim som limmar glas mot glas och glas mot
metall på bara några sekunder. Klarar varmvatten och ma-
skindisk. Ger en osynlig limfog. Tuben har en unik kork som 
hindrar att limmet torkar i pipen.

Snabblim med pensel
 
Högeffektivt snabblim med pensel som fungerar bra till
lite större ytor. Limmet sprids snabbt och effektivt med
den medföljande penseln. Perfekt för exempelvis foto,
papper, papp etc. Vattenresistent.

Snabblim för alla typer av plaster
 
Avancerat speciallim, limmar även feta plaster som polyeten,
polypropylen och teflon. Tvådelat limsystem med en aktivator 
och ett snabblim för att skapa en perfekt limyta.
Ger en osynlig fog.

Snabblim för mindre reparationer
 
Korrigeringsbart och högeffektivt snabblim. Limmar inte
omedelbart samman fingrarna. Doft- och droppfri gel.  
Användarvänligt snabblim UTAN varningssymbol. 
Fri från lösningsmedel.

Extra starkt och mångsidigt universallim 
 
Kombinationen av styrka och mångsidighet med flexibilitet,  
är optimal för reparationer, hantverk och konstruktion.  
Transparent, vattenfast lim som lämpar sig för de flesta material. 
Tål temperaturer från - 50 till + 80 samt slag och stötar. 

Super Glue Special Glass, blister
3 g
12 st/förp. • 3420 st/pall
Art nr 28861
IDH 304050

Super Glue Brush-on, blister
5 g penselflaska
12 st/förp. • 3420 st/pall
Art nr 40420
IDH 737497

Super Glue All Plastics, blister
2 g + aktivatorpenna
12 st/förp. • 3420 st/pall
Art nr 33479
IDH 489423

Super Glue Power Easy, blister
3 g
12 st/förp. • 3420 st/pall
Art nr 1407414
IDH 1407414

Hybrid Glue, blister
50 g
12 st/förp. • 1296  st/pall
Art nr 1555579
IDH 1555579

Super Glue Glass

Super Glue Brush-on

Super Glue All Plastics

Super Glue Power Easy

Hybrid Glue

Flexibelt snabblim
 
Gummiförstärkt snabblim i unik användarvänlig förpackning
för hög precision vid limningen. Limgel som ger en flexibel, 
stark och fuktbeständig limfog. Perfekt för lodräta ytor och  
sugande och porösa material. Unik kork som hindrar att lim-
met torkar i pipen.

Super Glue Power Flex ControlSuper Glue Power Flex Control,  
blister
3 g doseringflaska
12 st/förp. • 2160 st/pall
Art nr 31124
IDH 1137282

6



Superstarkt transparent universalepoxy
 
Tvåkomponents epoxylim i tub. Limmar de flesta mterial
som sten, metall, trä och betong. Härdar efter 5 minuter.
Blanda lika mängd av båda komponenterna. Full styrka
uppnås efter 24 timmar. Draghållfasthet max 200 kg/cm2.

Superstarkt och transparent universalepoxy
 
Tvåkomponents epoxylim i tub. Limmar de flesta mterial
som sten, metall, trä och betong. Blanda lika mängd av
båda komponenterna. Särskilt lämpligt för större ytor och
komplicerade limningar. Härdar efter 4 timmar. Full styrka
uppnås efter 24 timmar. Draghållfasthet max 200 kg/cm2.

Power Epoxy Universal, blister
22 ml
12 st/förp. • 2100 st/pall
Art nr 1353238
IDH 1353238

Power Epoxy Instant Mix,  
blister
14 ml
12 st/förp. • 1152 st/pall
Art nr 1361046
IDH 1361046

Power Epoxy Universal
Extra Time, blister
22 ml
12 st/förp. • 2100 st/pall
Art nr 1353239
IDH 1353239

Power Epoxy Universal tub

Power Epoxy Universal Extra Time
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 332531 013413
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 332531 013420

Starkt epoxylim i unik dubbelspruta
 
Lätt att använda, då den unika dubbelsprutan ger exakt
dosering av båda limkomponenterna direkt från flaskan.
Innehåller 14 ml. Idealisk för trä, metall, porslin, sten, betong,
glas. Transparent fog. Härdar efter 5 minuter. Full styrka  
uppnås efter 24 timmar. Draghållfasthet max 160 kg/cm2.

Power Epoxy Instant Mix

Superstarkt transparent epoxylim
 
Innehåller 25 ml. Praktisk dubbelspruta som doserar båda
limkomponenterna direkt, för en snabb epoxylimning med
bra resultat. Idealisk för trä, metall, sten, glas, etc. Härdar
efter 5 minuter. Fullständig styrka uppnås efter 24 timmar.
Draghållfasthet max 200 kg/cm2.

Power Epoxy Universal
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 332531 013598

Power Epoxy Universal, blister
25 ml
12 st/förp. • 1152 st/pall
Art nr 1353237
IDH 1353237
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 332531 013406

Power Epoxy Universal Mini, 
blister
6 ml
12 st/förp. • 2160 st/pall
Art nr 1361044
IDH 1361044

Superstarkt transparent epoxylim
 
Innehåller 6 ml för mindre reparationer. Praktisk dubbel- 
spruta som doserar båda limkomponenterna direkt, för en  
snabb epoxylimning med bra resultat. Idealisk för trä, metall, 
sten, glas etc. Härdar efter 5 minuter. Fullständig styrka  
uppnås efter 24 timmar. Draghållfasthet max 200 kg/cm2.

Power Epoxy Universal Mini
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 332531 013574

Power Glue Repair Extreme, 
blister
20 g
12 st/förp. • 2736 st/pall
Art nr 1373852
IDH 1373852

7
 

 332531 013963

Snabbhärdande och starkt universallim
 
Flexibel universallim som limmar de flesta material.  
Tål vatten, temperaturer från -50°C till +120°C samt 
slag och stötar. Härdningstid 30 minuter.
Full styrka uppnås efter 24 timmar.

Power Glue Repair Extreme
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Låser muttrar och skruvar
 
En medelstark låsning och tätning som hindrar alla typer av
muttrar och skruvar från att vibrera loss. Används bl a till
förgasare, bromscylindrar, styrning och oljepluggar. Hanterbar
efter 15–30 minuter och går att lossa med vanliga verktyg.

Permanent låsning och tätning
 
Lämpligt för exempelvis frontskruvar, ram- och vevlager,
remskivor samt skruv på växellådor. Härdar efter tre  
timmar och tål då vatten, oljor, diesel, bensin, glykol m m.  
Max temperatur +150ºC. Kan demonteras om komponenterna
hettas upp.

Skruvlåsning Normal, blister
5 g
12 st/förp. • 3420 st/pall
Art nr 35244
IDH 362844

Skruvlåsning Stark, blister
5 g
12 st/förp. • 3420 st/pall
Art nr 35245
IDH 362845

Skruvlåsning normal

Skruvlåsning stark

Naturligt handrengöringsmedel som tar
bort sot, fett och olja
 
Biologiskt nedbrytbart handrengöringsmedel som är gjort
på citrusextrakt och är fritt från mineralolja. Innehåller
hudvårdande ingredienser. Kan användas med eller utan
vatten för att ta bort ingrodd smuts, fett, sot och olja.

Handrengöring med pimpstenHandrengöring med pimpsten, 
DK/NO, flaska
400 ml
12 st/förp. • 864 st/pall
Art nr 234233
IDH 1658097

Handrengöring med pimpsten,  
DK/NO/SE/FI, dunk
3 l
4 st/förp. • 144 st/pall
Art nr 234264
IDH 1658176

Handrengöring med pimpsten, 
SE/FI, flaska
400 ml
12 st/förp. • 864 st/pall
Art nr 234229
IDH 1658098

Lättanvänd knådepoxy
 
Limmar, fyller och tätar de flesta material som metall, trä,
keramik, glas, sten, betong och de flesta plaster. Tål hög
belastning och värme. Kan enkelt slipas och borras.  
Skyddshandskar bör användas.

Power Repair Putty
Power Repair Putty, blister
48 g
12 st/förp. • 1584 st/pall
Art nr 1373851
IDH 1373851
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 332531 014007

Superstarkt epoxylim för metall, sten och
marmor
 
Lämpar sig väl för snabb lagning av läckor i ledningsrör
och metalltankar. Mycket hög resistens mot olja, bensin
och utspädda syror. Ger metallfärgade limfogar. Härdar
efter 5 minuter. Full styrka uppnås efter 24 timmar.  
Draghållfasthet max 160 kg/cm2.

Power Epoxy Metal
Power Epoxy Metal, blister 
25 ml
6 st/förp. • 1440 st/pall
Art nr 1353240
IDH  
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 332531 013437
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Rengöringsservetter
 
Våtservett idealisk för rengöring av händer, delar och ytor  
med en blandning av organiska ämnen och lämnar en färsk 
apelsindoft efter applicering. Rengör utan vatten och av- 
lägsnar smörjolja, smuts, bläck, färg och limrester.

Rengöringsservetter, burk
52 servetter
6 st/förp. • 396 st/pall
Art nr 1443270
IDH 1898064

Rengöringsservetter

Smörjer kedjor, öppna växlar
och snäckskruvar.
 
Vidhäftande mineraloja för öppna mekaniska system med 
anti-stänkegenskaper. Skyddar mot inträngande vatten.  
Utomordentlig slitage- och högtrycksbeständighet.  
Arbetstemperatur -30°C - +170°C.

Smörjmedel för kedjor och 
växellådor
400ml sprayflaska
12 st/förp. • 504 st/pall
Art nr 232061
IDH 232061

Smörjmedel för kedjor och växellådor

Handrengöringsmedel som tar bort färg,
lack och silikon
 
Paint Off Handrengöringsmedel tar bort fläckar, lack,
uretanbaserat lim, färg, harts, underredsmassa, oljefärg,
silikon, fett och sot. Rengöringsmedlet är biologiskt ned- 
brytbart och ej giftigt.

Handrengöring Paint off Handrengöring Paint off,  
SE/FI/DK/NO, dunk
1,75 l
1 st/förp. • 104 st/pall
Art nr 235345
IDH 1918669
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www.loctite-consumer.se

Never lets  
you down.



Best Pritt Stick Ever!
strong, clean & easy



GIVES YOU THE POWER

PRODUKTGUIDE

MONTERINGSLIM
MONTAGETAPE
FOGMASSOR 
FOGSKUM
VERKTYG
UNIVERSALLIM
KONTAKTLIM
TRÄLIM
TAPETLIM
POWER TAPE
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Monteringslim som fäster direkt
 
Glöm verktyg, spik, skruv & plugg! Monteringslim i en användar-
vänlig och smart förpackning som kan användas av alla. Justerbart och 
vinklat munstycke för svåra hörn. Ger omedelbar vidhäftning, även av 
tyngre föremål. Justerbart inom 5–10 minuter. Ett luktfritt lim utan 
lösningsmedel, lämpligt för inomhusbruk. Limmar snabbt upp lister, 
paneler, hyllor, stuckatur etc. Torktid 12–48 timmar. Övermålningsbar.  
Arb temp +10°C - +40°C. Temp best -20°C till +70°C.

Monteringslim som fäster direkt
 
Glöm verktyg, spik, skruv & plugg! Ger omedelbar vidhäftning,
även av tyngre föremål. Justerbart inom 5–10 minuter.  
Ett luktfritt lim utan lösningsmedel, lämpligt för inomhusbruk. 
Limmar snabbt upp lister, paneler, hyllor, stuckatur etc.  
Torktid 12–48 timmar. Övermålningsbar.
Arb temp +10°C - +40°C. Temp best -20°C till +70°C.

No More Nails Monteringslim, 
Easy Pack
200 ml
12 st/förp. • 1296 st/pall
Art nr 1379633
IDH 1379633

No More Nails Monteringslim,
patron
300 ml
12 st/förp. • 1200 st/pall
Art nr 1312445
IDH 1312445

No More Nails Easy Pack

No More Nails Patron

Monteringslim som fäster direkt
 
Glöm verktyg, spik, skruv & plugg! Ger omedelbar vid- 
häftning, även av tyngre föremål. Justerbart inom  
5–10 minuter. Ett luktfritt lim utan lösningsmedel,  
lämpligt för inomhusbruk. Limmar snabbt upp lister,  
paneler, hyllor, stuckatur etc. Torktid 12–48 timmar.

No More Nails Monteringslim,
tub, blister
40 ml
12 st/förp. • 900 st/pall
Art nr 1315829
IDH 1315829

No More Nails Tub

Monteringslim som torkar transparent
 
Glöm verktyg, spik, skruv & plugg! Ger omdelbar vidhäftning 
och torkar transparent!* Justerbart inom 5-10min. Luktfritt lim 
utan lösningsmedel, lämpligt för inomhusbruk. Limmar snabbt 
upp lister, paneler hyllor stuckatur etc. Torktid 48 timmar.  
Arb temp +10°C  - +40°C  Temp best -20°C - +70°C.  
*Transparent efter härdning, vid 2mm tjocklek.

No More Nails 
Invisible Monteringslim,
Patron
280 ml
12 st/förp • 1200 st/pall
Art nr 1906580
IDH 1906580

No More Nails Invisible Patron

Monteringslim som torkar transparent
 
Glöm verktyg, spik, skruv & plugg! Ger omdelbar vidhäftning 
och torkar transparent!* Justerbart inom 5-10min. Luktfritt lim 
utan lösningsmedel, lämpligt för inomhusbruk. Limmar snabbt 
upp lister, paneler hyllor stuckatur etc. Torktid 48 timmar.  
Arb temp +10°C  - +40°C  Temp best -20°C - +70°C.  
*Transparent efter härdning, vid 2mm tjocklek.

No More Nails
Invisible Monteringslim,
Easy Pack
200 ml
12 st/förp • 972 st/pall
Art nr 1908766
IDH 1908766

No More Nails Invisible Easy Pack

Vattenfast monteringslim som fäster direkt
 
Glöm verktyg, spik, skruv & plugg! Ett lösningsmedelsfritt  
polymerbaserat monteringslim som lämpar sig för applikationer 
inomhus och utomhus! Fäster direkt och är vattenresistent.  
Idealiskt för badrum, kök, speglar och kakel. Torktid 24-48 timmar. 
Arb temp +5°C - +40°C Temp best -30°C - +80°C.

No More Nails  
Waterproof Monteringslim,
patron
280 ml
12 st/förp • 900 st/pall
Art nr 1516539
IDH 1516539

No More Nails Waterproof
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Monteringslim med extrem prestanda
 
PL 300 är speciellt utformad för speciallimning och tätnings-
applikationer inomhus och utomhus. Den skapar flexibla, 
hållbara fogar och tätningar, beständiga mot UV, värme och  
vibrationer. Limmar både porösa och icke-porösa material 
under mycket svåra förhållanden. Arb temp +5°C till +40°C
Temp best -30°C till +80°C. Härdtid ca 2 mm/dygn.

No More Nails Montagetape
Strong 20 kg
19 mm x 1,5 m
12 st/förp. • 3780 st/pall
Art nr 1690202  
IDH 1690202

No More Nails Montagetape
Super Strong 120 kg
19 mm x 1,5 m
12 st/förp. • 3780 st/pall
Art nr 1404410  
IDH 1404410

PL300 Monteringslim, patron
300 ml
12 st/förp. • 900 st/pall
Art nr 1526128  
IDH 1526128

PL300 Monteringslim, patron
300 ml
12 st/förp. • 900 st/pall
Art nr 1526127  
IDH 1526127

PL300 Monteringslim, patron
300 ml
12 st/förp. • 900 st/pall
Art nr 1526124  
IDH 1526124

Transparent

Vit Svart

Monteringslim PL 300 Patron

Perfekt för ojämna underlag
 
Stark vitfärgad dubbelsidig montagetape för enkel,
snabb och hållbar montering både inom- och utomhus.
Perfekt för montering på ojämna underlag som t ex speglar,
namnskyltar, dekorationer, nyckelhållare och krokar.

No More Nails Montagetape 20 kg

Extremt stark montagetape
 
Extra stark dubbelsidig montagetape. Vattentät, hög  
resistens mot UV-ljus och åldersbeständig. Fäster på alla ytor.
Perfekt för montering av t.ex. speglar, golvlister, brevlådor,
krokar m.m. Hög temperaturtålighet: -40°C till +90°C.

No More Nails Montagetape 120 kg

No More Nails Trälim, flaska
200g
12st/förp • 1200st/förp
Art nr 1535058
IDH 1535058

No More Nails Trälim, flaska
500g
10st/förp • 450st/förp
Art nr 1535073
IDH 1535073

Trälim som fäster direkt
 
No More Nails Wood behöver, till skillnad från traditionella 
trälim, inte stödfixeras med en tving, utan fäster på en gång. 
Ett droppfritt lim som är perfekt för lodräta ytor. Torkar trans-
parent och är justerbar inom 10 minuter. Idealiskt för alla typer 
av trä och andra material. Fungerar både inomhus & utomhus.

No More Nails Wood
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Silikon för våtrum
 
Pattex Sanitetssilikon för tätning av fogar i dusch och våtut-
rymmen, vid vägg och golv. Hög vidhäftning mot kakel, klin-
ker, porslin metall och glas.  Förhindrar läckage, är slitstark  
och färgbeständig. Antimögelbehandlad. Ej övermålningsbar. 
Arb temp +5°C till +40°C. Temp best -30°C till +120°C.  
Härdtid ca 2 mm/dygn.

Sanitetssilikon, patron
280ml
12 st/förp • 1200 st/pall
Art nr 1759828
IDH 1759828

Sanitetssilikon, patron
280ml
12 st/förp • 1200 st/pall
Art nr 1759830
IDH 1759830

Sanitetssilikon, patron
280ml
12 st/förp • 1200 st/pall
Art nr 1758027
IDH 1758027

Sanitetssilikon, patron
280ml
12 st/förp • 1200 st/pall
Art nr 1759852
IDH 1759852

Sanitetssilikon
Transparent

VitLjusgråGrå

Väderbeständigt och luktfritt universalsilikon
 
Pattex Sanitet- & Byggsilikon för tätning av anslutnings- och 
expansionsfogar. Fäster på betong, metaller, murverk mm. 
UV- och vädertålig, stark vidhäftning och svagdoftande.  
Antimögelbehandlad. Lämplig för användning i våtutrymmen.
Ej övermålningsbar. Arb temp +5°C till +40°C.
Temp best -50°C till +120°C. Härdtid ca 2 mm/dygn.

Sanitet- & Byggsilikon, patron
280ml
12 st/förp • 1200 st/pall
Art nr 1759846
IDH 1759846

Sanitet- & Byggsilikon, patron
280ml
12 st/förp • 1200 st/pall
Art nr 1759849
IDH 1759849

Sanitet- & Byggsilikon, patron
280ml
12 st/förp • 1200 st/pall
Art nr 1759850
IDH 1759850

Sanitet- & Byggsilikon, patron
280ml
12 st/förp • 1200 st/pall
Art nr 1759844
IDH 1759844

Sanitet- & Byggsilikon
Transparent

VitGråSvart

Elastisk akrylfog med mycket god vidhäftning
 
Pattex Akrylfog för tätning av gänganslutningar vid fönster,  
dörrar, inom och utomhus av fuktiga och absorberande ytor. 
Stark vidhäftning på fuktiga och absorberande ytor, elastisk  
och övermålningsbar när den är genomtorr.  
Arb temp +5°C till +40°C. Temp best -20°C till +80°C.
Härdtid ca 0,5mm/dygn.

Akrylfog patron
Akrylfog, patron
280ml
12st/förp • 1200 st/pall
Art nr 1759824
IDH 1759824

Vit

Akrylfog, patron
280ml
12st/förp • 1200 st/pall
Art nr 1759823
IDH 1759823

Grå
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Våtrumssilikon som ger ett unikt trefaldigt aktivt skydd 
Förebygger, stoppar och hämmar uppkomst av mögel. För tätning i 
badrum (kakel, kranar, dusch, handfat mm). Ger en elastisk, ålders-
beständig och lösningsmedelsfri fog som är som är luktfri. Ger 5 års 
garanti mot mögel. Användarvänlig och smart förpackning som kan 
användas av alla, inget behov av limpistol. Justerbart och vinklat  
munstycke för svåra hörn. Arb temp + 5°C till + 40°C.  
Temp best - 50°C till + 120°C. Härdtid ca 5 mm/2-3 dygn.

Anti-mögel silikon, Easy pack
200ml
12st/förp • 1296 st/pall
Art nr 1577892
IDH 1577892

Anti-mögel silikon, Easy Pack
200ml
12st/förp • 1296 st/pall
Art nr 1577894
IDH 1577894

Anti-mögel silikon, patron
200ml
12st/förp •  1296 st/pall
Art nr 1577893
IDH 1577893

Vit

Mörkgrå Silvergrå

Anti-mögel Silikon Easy Pack

Våtrumssilikon som ger ett unikt trefaldigt aktivt skydd
 
Förebygger, stoppar och hämmar uppkomst av mögel.  
För tätning i badrum (kakel, kranar, dusch, handfat mm).  
Ger en elastisk, åldersbeständig och lösningsmedelsfri fog  
som är som är luktfri. Ger 5 års garanti mot mögel.  
Arb temp + 5°C till + 40°C. Temp best - 50°C till + 120°C.
Härdtid ca 5 mm/2-3 dygn.

Anti-mögel silikon, patron
300ml
12st/förp • 1200 st/pall
Art nr 1576424
IDH 1576424

Anti-mögel silikon, patron
300ml
12st/förp • 1200 st/pall
Art nr 1577135
IDH 1577135

Anti-mögel silikon, patron
300ml
12st/förp • 1200 st/pall
Art nr 1577136
IDH 1577136

Vit

Mörkgrå Silvergrå

Anti-mögel Silikon Patron

Specialsilikon för glas och speglar
 
Pattex Glassilikon ger en elastisk, krympfri, snabbhärdande och 
tät fog i anslutning till glas och speglar. Pattex Glassilikon
är UV-beständigt, resistent mot tvätt- och rengöringsmedel, 
färgstabilt och antimögelbehandlat. Ej övermålningsbar. 
Arb temp +5°C till +40°C. Temp best -50°C till +150°C.
Härdtid ca 5 mm/2 dygn.

Glassilikon

Glassilikon, patron
12 st/förp • 1200st/pall
Art nr 1759666
IDH 1759666

Transparent

Målarfog, patron
280ml
12st/förp • 1200 st/pall
Art nr 1757979
IDH 1757979

Vit

Lättarbetad målarfog
 
Pattex Målarfog för använding inom - och utomhus.  
För tätning av anslutningsfogar och sprickor på t ex trappor,  
dörrfoder, väggar, skåp etc. Övermålningsbar efter 5 min.  
Lättpolerad, färgbeständig och behåller elasticiteten.  
Arb temp +5°C till +40°C. Temp best -20°C till +80°C.
Härdtid ca 0,5 mm/dygn. 

Målarfog
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Våtrumssilikon för enkel applicering
 
Ett våtrumssilikon som är enkelt att applicera, jämna till och  
korrigera med endast rent vatten. Händer och verktyg kan  
enkelt rengöras med vatten. Användarvänlig och smart för- 
packning som kan användas av alla, inget behov av limpistol. 
Justerbart och vinklat munstycke för svåra hörn.  
Arb temp + 5°C till + 40°C. Temp best - 50°C till + 120°C.
Härdtid ca 1,5 mm/dygn.

Easy Silicone Easy Pack

Våtrumssilikon för enkel applicering
 
Ett våtrumssilikon som är enkelt att applicera, jämna till och korrigera 
med endast rent vatten. Händer och verktyg kan enkelt rengöras 
med vatten. Justerbart och vinklat munstycke för svåra hörn.  
Arb temp + 5°C till + 40°C. Temp best - 50°C till + 120°C.
Härdtid ca 1,5 mm/dygn.

Easy Silicone Patron

Easy Silicone, Easy pack
200ml
12st/förp • 1296 st/pall
Art nr 1578973
IDH 1578973

Vit

Easy Silicone, patron
300ml
12st/förp • 1200 st/pall
Art nr 1568533
IDH 1568533

Vit

Fyller stora mellanrum vid fönster och dörrar
 
Pattex Fogskum isolerar, tätar och fyller. Ett enkomponents
fuktighetsbeständigt PU-skum som kan användas för  
montering och isolering av dörrar och fönster.  
Arb temp + 5°C till + 30°C. Härdtid 2 - 4 timmar.

Fogskum
Fogskum, sprayburk
500 ml
12 st/förp. • 780 st/pall
Art nr 1799863
IDH 1799863

Fogskum, sprayburk
750 ml
12 st/förp. • 624 st/pall
Art nr 1799560
IDH 1799560

Unik Silikontätning
 
Lättapplicerad vattentät tätmassa som kan lätt arbetas ut med 
pensel eller roller. Skapar ett hållbart skydsskikt på otäta och 
utsatta ställen samt hindrar fukt från att tränga in. 100% silikon, 
lösningsmedels och bitumenfritt, uv- och väderbeständigt, lukt- 
neutralt. Händer och redskap kan rengöras med vatten. 
Arb temp +5°C to +40°C, Tempbest från -50°C till + 150°C.  
Härdtid ca 2 mm/24h.

Pattex Tak & Tätningsmassa
Tak & Tätningsmassa, patron
300 ml
12 st/förp. • 1200 st/pall
Art nr 1882297
IDH 1882297

Tak & Tätningsmassa, hink
5 kg
2 st/förp. • 48 st/pall
Art nr 1882292
IDH 1882292

Tak & Tätningsmassa, hink
750 ml
4 st/förp. • 144 st/pall
Art nr 1884290
IDH 1884290
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Rengöring
500 ml
12 st/förp. • 486 st/pall
Art nr 1799861
IDH 1799861

Specialrengöring för fogskum
 
Pattex rengöring är ett specialmedel som används för  
att ta bort färskt överflödigt fogskum och för att  
rengöra fogskumspistoler.

Rengöring

Proffspistol för Pattex Fogskum
 
Lätthanterad specialpistol som passar till Pattex Pistolskum.
Mycket lämpad för smala och trånga utrymmen.

Fogskumspistol
Fogskumspistol 

1 st/förp. • 400  st/pall
Art nr 1151233
IDH 1151233

Lätthanterlig och smidig kittpistol  
för standardpatroner

Fällbar kittpistol 
Fällbar kittpistol 

12 st/förp. • 216 st/pall
Art nr 1744283
IDH 1744283

Fogborttagare

12 st/förp. • 2520 st/pall
Art nr 1829533 
IDH 1829533

Kniv för att enkelt och effektivt  
skära bort gammal fog

Fogborttagare

Fogskum för pistol
 
Pattex pistolskum används huvudsakligen för tätning och isolering  
av fogar och hålrum. Fäster mot trä, betong, tegel och alla typer  
av metaller. Arb temp + 5°C till + 30°C. Härdtid 2 - 4 timmar.

Pistolskum
Pistolskum
750 ml
12 st/förp. • 768 st/pall
Art nr 1799963
IDH 1799963

Universalskum för året-runt-bruk
 
Pattex Fogskum Vinter används för att täta och isolera dörr och 
fönsterkarmar, rörgenomföringar, byggelement vid låga tempera- 
turer. Universalskum för åretruntbruk. Fäster mot trä, betong, 
tegel, metaller. Arb temp - 10°C till + 25°C. Härdtid 2 - 4 timmar.

Vinterskum
Vinterskum, sprayburk
750 ml
12 st/förp. • 624 st/pall
Art nr 1799862
IDH 1799862
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Tar bort härdat silikon
 
Silikonborttagaren är en gele som effektivt bryter ner härdad 
silikon. Skär bort mestadelen av den gamla silikonen och app-
licera silikonborttagaren. Låt verka 2-6 timmar. Tjockare lager 
kan behöva längre tid. Skrapa bort rester med en träpinne, 
torka sedan rent med en trasa.

Silikonborttagare, blister
80 ml
6 st/förp. • 450 st/pall
Art nr 1880347
IDH 1880347

Silikonborttagare

Extra patronspetsar med skruvlock för enkel 
återförslutning. 5-pack
 

Patronspetsar 5st

15 st/förp • 1800 st/pall
Art nr 1829588
IDH 1829588

Patronspetsar

Verktyg för utjämning och formning  
av permanenta fogar

Fogstrykarset
Fogstrykarset

12 st/förp • 864 st/pall
Art nr 1829534
IDH 1829534

Öppnare och fogstrykare i ett

Fogsked
Fogsked 

12 st/förp • 972 st/pall
Art nr 1829532
IDH 1829532

Starkt och flexibelt universallim
 
Pattex 100% är ett riktigt starkt universallim under alla för- 
hållanden. Flexibelt, lösningsmedelsfritt, justerbart, transparent 
och stöttåligt. Tål även vatten och höga temperaturer. Idealiskt 
för nästan alla material. Fungerar både inomhus och utomhus.

Pattex 100% Universallim

100% universallim, flaska
100g
12 st/förp • 2088 st/pall
Art nr 1542104
IDH nr 1542104

100% universallim, blister
50g
12 st/förp • 900 st/pall
Art nr 1542103
IDH nr 1542103
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Allroundlim med osynlig fog
 
Kontaktlim Liquid Transparent limmar de flesta material
såsom trä, gummi, läder, kork, filt, hård PVC. Ger en stark
och genomskinlig limfog. Extra bra för plast, PVC och andra
genomskinliga material. Toluenfri.

Kontaktlim Liquid TransparentKontaktlim Liquid Transparent,
blister
50 g
12 st/förp. • 900 st/pall
Art nr 1419332
IDH 1419332

Kan användas överallt
 
Kontaktlim Lösningmedelsfri kan användas av alla. Limmar
de flesta material såsom trä, gummi, läder, kork, filt,
hård PVC. Utmärkt för limning av skor, tyg, möbelklädsel,
golvmattor m.m. Limmar även frigolit. Toluenfri.

Kontaktlim LösningsmedelsfriKontaktlim Lösningsmedelsfri,
blister
35 g
12 st/förp. • 900 st/pall
Art nr 1419333
IDH 1419333

Perfekt för stora ytor
 
Kontaktlim Gel är ett droppfritt kontaktlim i en större för- 
packning. Limmar de flesta material såsom trä, gummi,
läder, kork, filt, hård PVC. Perfekt när du vill limma isole- 
ringsmattor på vägg och tak. Kan lätt arbetas ut över större 
ytor med bredspackel. Toluenfri. Arb temp + 5°C till + 50°C.

Kontaktlim Gel
Kontaktlim Gel, burk
625 g
6 st/förp. • 432 st/pall
Art nr 1419331
IDH 1419331

Lättanvänt allroundlim
 
Kontaktlim Liquid limmar de flesta material såsom trä,
gummi, läder,kork, filt, hård PVC. Ger en stark och  
temperaturtålig limfog. Utmärkt för limning av skor, tyg,  
möbelklädsel, golvmattor m.m. Toluenfri.

Kontaktlim Liquid
Kontaktlim Liquid, blister
50 g
12 st/förp. • 900 st/pall
Art nr 1419329
IDH 1419329

Starkt och flexibelt universallim för små ytor
 
Pattex 100% Repair Gel är ett riktigt starkt universallim, speciellt 
utformad för små till medelstora limningar tack vare sitt lilla 
munstycke. Flexibelt, lösningsmedelsfritt, justerbart, transparent
och stöttåligt. Tål även vatten och höga temperaturer. Idealiskt 
för nästan alla material. Fungerar både inomhus och utomhus.

Pattex 100% Repair Gel
Pattex 100% Repair Gel, blister
1x8 g
12 st/förp. • 2736 st/pall
Art nr 1878166
IDH 1878166

Vattenfast textillim som torkar transparent
 
Lösningsmedelsfritt textillim som limmar bomull, denim, filt, 
kokosfiber och olika blandfiber. Det är vattenfast, går att stryka 
och torkar transparent.

Textillim
Textillim, blister
20 g
12 st/förp • 864 st/pall
Art nr 1842219
IDH 1842219
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Snabbtorkande trälim
 
Perfekt för dig som vill ha ett trälim med kort torktid  
utan att göra avkall på hållbarheten hos limfogen.  
Kan användas för olika montage- eller reparations- 
arbeten på alla träslag.

Trälim Express D2
Trälim Express, flaska
750 g
6 st/förp. • 324 st/pall
Art nr 1419327
IDH 1419327

Lämpligt för parkettlimning
 
Ett snabbindande lim som kan användas för monterings eller
reparationsarbeten på alla träslag. Fungerar utmärkt som  
parkettlim. Klarar fuktiga utrymmen, därför lämpligt både  
för inom- och utomhusbruk.

Trälim Fuktbeständig D3
Trälim Fuktbeständig, flaska
750 g
6 st/förp. • 324 st/pall
Art nr 1419328
IDH 1419328

Flytande koncentrat för nästan alla  slags tapeter.
 
Pattex tapetlimskoncentrat ger upp till 5,5 liter tapetlim vilket  
räcker till 30m². Passar till alla typer av tapet förutom våtrums- 
tapeter. Enkelt att blanda till, redan efter 2 minuter kan limmet  
användas. Ett starkt lim med hög justerbarhet. Ett miljövänligt  
val - inga onödiga transporter av vatten.

Tapetlimskoncentrat
Tapetlimskoncentrat, flaska
500g
12 st/förp • 720 st/pall
Art nr 1550339
IDH 1550339

Rosa tapetlim som torkar transparent
 
Det enda tapetklistret på marknaden som är rosa vid tillbland-
ningen och appliceringen men som torkar transparent
- så att du lättare ska se var du har limmat. Ett rollklister som 
kan appliceras både direkt på väggen eller på tapeten. Tack 
vare en speciell patenterad teknologi så sker påföringen utan 
stänk. Passar till non-woven tapeter.

Tapetlim Direct Control
Tapetlim Direct Control, kartong
200g
20 st/förp • 1560 st/pall
Art nr 1550337
IDH 1550337

Starkt trälim för inomhusbruk
 
Universiellt trälim som är perfekt för monterings- eller
reparationsarbeten på alla träslag. Ger en mycket stark
limfog och är helt fritt från lösningsmedel.

Trälim Original D2
Trälim Original, flaska
75 g
12 st/förp. • 3528 st/pall
Art nr 1419323
IDH 1419323

Trälim Original, flaska
750 g
6 st/förp. • 324 st/pall
Art nr 1419326
IDH 1419326

Trälim Original, flaska
250 g
12 st/förp. • 720 st/pall
Art nr 1419324
IDH 1419324
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Extra stark treskiktstejp för hemmet
 
Universell Power Tape 10 meter är utmärkt att ha i garaget eller  
i byrålådan. Den passar perfekt till hushållet, då den löser de  
flesta problem från att tejpa pappkartonger till att laga damm- 
sugarslangen eller gummistövlarna. Har en stark och mycket  
hållbar häftyta, klarar de flesta underlag och svåra förhållanden  
som kyla och hög värme (–10°C till +70°C). Klarar även övertryck  
i exempelvis luft- eller vattenslang, upp till 7 BAR.

Power Tape, blister
10 m x 50 mm
12 st/förp. • 1056 st/pall
Art nr 1668405  
IDH 1668405

Power Tape, blister
10 m x 50 mm
12 st/förp. • 1056 st/pall
Art nr 1668422  
IDH 1668422

Svart

Silver
Power Tape 10 meter

Extra stark treskiktstejp i praktisk storlek
 
Universell Power Tape med en stark och mycket hållbar
häftyta, klarar de flesta underlag och svåra förhållanden
som kyla och hög värme (–10°C till +70°C). Klarar även
övertryck i exempelvis luft- eller vattenslang, upp till 7 BAR.  
Power Tape 5 meter är lätt att ha till hands hemma, i bilen  
eller på utflykten till skogen.

Power Tape 5 meter

Power Tape, blister
5 m x 50 mm
12 st/förp. • 1152 st/pall
Art nr 1660561  
IDH 1660561

Svart

Power Tape, blister
5 m x 50 mm
12 st/förp. • 1152 st/pall
Art nr 1659652  
IDH 1659652

Silver

Power Tape, blister
5 m x 50 mm
12 st/förp. • 1152 st/pall
Art nr 1660562  
IDH 1660562

Vit

Enkel och ren tapetborttagning på  
endast 15 minuter
 
Det enkla, snabba och rena sättet att ta bort tapeter. Koncentrat 
som räcker till 10 liter och 100-200m² (beroende på antal lager). 
Blanda enkelt till koncentratet, stryk på lösningen med en pensel 
och vänta  10 - 15 minuter - tapeten kan nu på ett lätt och rent 
sätt avlägsnas. Utan lösningsmedel och doftfri.

Tapetborttagare
Tapetborttagare, flaska
500 ml
12 st/förp • 480 st/pall
Artnr 1550221
IDH 1550221
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GIVES YOU THE POWER

BORRA, SKRUVA 
OCH STÖKA TILL?

WWW.PATTEX.SE

PATTEX NO MORE NAILS 
MONTERA DET DU VILL, DÄR DU VILL,  
NÄR DU VILL UTAN ATT BEHÖVA BORRA!

LIMMA 
DIREKT! 
ENKELT & STARKT!

Extra stark treskiktstejp för proffs
 
Universell Power Tape 50 meter passar dig som är storförbrukare.
Ger ett snabbt och perfekt resultat vid lagningar och reparationer. 
Ovärderlig för dig som jobbar inom exempelvis bygg, mässor eller 
större evenemang. Har en stark och mycket hållbar häftyta, klarar 
de flesta underlag och svåra förhållanden som kyla och hög värme 
(–10°C till +70°C). Klarar även övertryck i exempelvis luft- eller 
vattenslang, upp till 7 BAR.

Power Tape 25 & 50 meter

Power Tape, blister
25 m x 50 mm
12 st/förp. • 924 st/pall
Art nr 1668406  
IDH 1668406

Silver

Power Tape, blister
50 m x 50 mm
12 st/förp. • 576 st/pall
Art nr 1667263 
IDH 1667263

Silver



SPACKEL
FYLLNADSMATERIAL
MARINPRODUKTER
ROSTSKYDD

PRODUKTGUIDE
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Spackel som tätar direkt
 
Ett tätande spackel för permanenta lagningar. Lämpar sig
exempelvis bra till bensintankar, oljetråg, läckande rör,
element, kylare och vattentankar. Fäster även på material
som aluminium, lättmetall, plåt, glasfiber, koppar och tål
både vatten, bensin och olja.

Läcktätare, tub
Mini 55 ml
18 st/förp. • 4554 st/pall
Art nr 10
IDH 1335945

Läcktätare

För lagningar på hårda ytor
 
Lagar sprickor och hål i betong, plåt och stenplattor. Ger
en tät, stark och mycket hård yta som kan borras, gängas
och målas över. Fyller, limmar, tätar och förenar trä, sten
och metall i alla kombinationer.

Kemisk Metall, tub
Mini 55 ml
18 st/förp. • 4554 st/pall
Art nr 1
IDH 1328751

Kemisk Metall, burk
Medium 0,56 l
6 st/förp. • 660 st/pall
Art nr 4
IDH 358017

Kemisk Metall, tub
Junior 130 ml
12 st/förp. • 1584 st/pall
Art nr 2
IDH 358179

Kemisk metall

Lagar större hål i plast och plåt

Ett lättformat och lättapplicerat spackel för större reparationer
i plast och plåt. Lagar och tätar rosthål, glasfiberkarosser
och båtskrov. Inbyggd glasfiberarmering för ökad styrka.  
Fäster utmärkt på metall, trä och hårdplast.

Glasfiberspackel, tub
Junior 130 ml
12 st/förp. • 1584 st/pall
Art nr 14
IDH 360307

Glasfiberspackel, burk
Medium 0,56 l
6 st/förp. • 660 st/pall
Art nr 15
IDH 358191

Glasfiberspackel

25



För tätare ytfinish och finare spacklingar
 
Lämpligt som ytspackel på metall och trä för ytor som ska
övermålas eller lackas. Idealisk för ytspackling. Kan övermålas
redan efter 15 minuter.

Proffsspackel för bilreparationer
 
Mycket lättslipat och lättarbetat bilspackel för plåtreparationer.
Utmärkt vidhäftning på galvaniserade ytor, aluminium,
rostfritt stål, koppar, plåt, glasfiberplast och trä.

För fyllning efter grundspackel
 
För fyllning efter grundspackling på bilkarosser, maskiner
och liknande. Fäster på plåt, metall och glasfiberarmerad
plast. Kan sprutas i flera skikt för högsta fyllnadsförmåga.

Superspackel Elastic, tub
Medium 0,56 l
6 st/förp. • 660 st/pall
Art nr 25
IDH 358192

Finspackel, tub
Junior 130 ml
12 st/förp. • 1584 st/pall
Art nr 34
IDH 358196

Finspackel Ultima, burk
Medium 0,56 l
6 st/förp. • 660 st/pall
Art nr 47
IDH 360317

Superspackel Elastic, tub
Junior 130 ml
12 st/förp. • 1584 st/pall
Art nr 27
IDH 358193

Superspackel Elastic, burk
Mini 55 ml
18 st/förp. • 4554 st/pall
Art nr 28
IDH 358194

Finspackel, burk
Medium 0,56 l
6 st/förp. • 660 st/pall
Art nr 35
IDH 360315

Sprutspackel, spray
400 ml
6 st/förp. • 870 st/pall
Art nr 78
IDH 360323

Superspackel Elastic

Finspackel

Finspackel Ultima

Sprutspackel

Allroundspackel för hemmet
 
Ett spackel som fyller ut sprickor och ojämnheter i trä, masonit,
fiberplattor och betong. Lätt att hantera och passar
därför bra för hemmet. Härdar efter 10 minuter och kan
därefter mycket enkelt bearbetas eller slipas. Varken sjunker
eller spricker och kan övermålas.
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Specialspackel för trämaterial
 
Perfekt för trämaterial, då spacklet är lätt att forma, skära
och slipa. Både för utomhus- och inomhusbruk. Varken
krymper eller spricker. Träfärgad.

Fog- och tätningsmassa för hem och fritid
 
En transparant fog- och tätningsmassa för inom- och utom- 
husbruk som torkar till en elastisk, homogen och torr fog.  
Fäster på material som glas, kakel, tegel, trä, glasfiber och 
metall. Lämpar sig väl för bil och båt. Transparant även  
lämplig för akvarium.

Kemiskt trä, tub
Junior 130 ml
12 st/förp.  
1584 st/pall
Art nr 61  
IDH 358200

Silikon, tub, blister
70 ml
12 st/förp. • 1200 st/pall
Art nr 350  
IDH 381491

Silikon, tub, blister
70 ml
12 st/förp. • 1200 st/pall
Art nr 353  
IDH 381493

Silikon, tub, blister
70 ml
12 st/förp. • 1200 st/pall
Art nr 351  
IDH 381492

Kemiskt trä

Silikon

Kemiskt trä, burk
Medium 0,56 l
6 st/förp. 
660 st/pall
Art nr 63  
IDH 358201

Snabbhärdande lättviktsspackel
 
PP 100 ger en tät ytfinish och är därför mycket lämplig
för lackeringsarbeten. Extremt lättspacklat bilspackel  
med överlägsen slipbarhet även efter flera timmar.  
Kan övermålas direkt.

PP 100, tub
Junior 130 ml
12 st/förp.
1584 st/pall
Art nr 97
IDH 358202

PP 100, burk
Medium 0,56 l
6 st/förp. 
660 st/pall
Art nr 100
IDH 142248

Lättviktsspackel PP 100

Transparent

SvartVit
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Marina lagningar både under och över
vattenlinjen
 
Epoxyspackel för hål och sprickor i glasfiberarmerad plast,
stål, aluminium m m. Ger en hård och slitstark lagning som
är vatten- och kemikaliebeständig. Kan bearbetas 3–6 timmar
efter härdning. Behöver ej målas över.

För lagning av båtskador
 
Idealiskt för reparationer av plastbåtar, surfingbrädor och
skotrar. Kan även användas som förstärkning av samman- 
fogningar mellan olika material som trä och glasfiber.

Komplett glasfiberreparationssats
 
Idealisk för plastbåtar, surfingbrädor, snöskotrar och takboxar
av ABS, epoxy- eller polyestermaterial. Innehåller
polyester, glasfiberväv, blandkopp och pensel.

Gelcoat Filler, tub
Junior 130 ml
12 st/förp. • 1584 st/pall
Art nr 110
IDH 392382

Marine Epoxy, tub
270 g
6 st/förp. • 1008 st/pall
Art nr 114
IDH 476869

Reparationssats för plast
250 ml + tillbehör
6 st/förp. • 408 st/pall
Art nr 211
IDH 358182

Marine Filler, tub
Junior 130 ml
12 st/förp. • 1584 st/pall
Art nr 111
IDH 358203

Båtplast, burk
1 liter
6 st/förp. • 456 st/pall
Art nr 203
IDH 360337

Gelcoat Filler

Marine Filler

Marine Epoxy

Båtplast

Reparationssats

Specialspackel för gelcoat
 
För mindre skador i gelcoatskiktet på t ex båtar, surfingbrädor,
plastkarrosser samt ytskador i emalj och sanitetsporslin.
Utmärkt på glasfiberytor. Vit, men kan brytas i olika
nyanser.

Marina lagningar ovan vattenlinjen
 
Ett lättslipat polyesterspackel för hål och sprickor i material
som exempelvis glasfiberarmerad plast, stål och aluminium.
Kan bearbetas 10 min efter härdning.
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Effektivt stenskottskydd
 
Lämpligt på tröskellådor, skärmkanter, front, och bakplåtar. 
Skyddar bilen utsatta delar från sand och stensprut. Fungerar 
även som ljuddämpare i motorhuv och bagageutrymme. Tål 
avfetningsmedel samt att överlackeras. Snabb torktid.

Skyddar utsatta områden på bilen
 
Glasfiberarmerad elastisk asfaltprodukt för effektivt skydd
på alla ställen som utsätts för stenskott, vägsalt, fukt m m.
Mycket bra vidhäftning tack vare glasfiberarmeringen.
Ljuddämpande.

Body karosskydd, sprayburk,
500 ml
6 st/förp. • 744 st/pall
Art nr 310 IDH 360342

Underredsmassa, burk
1 liter
6 st/förp. • 420 st/pall
Art nr 340 IDH 360354

Body karosskydd

Underredsmassa

Body karosskydd, sprayburk,
500 ml
6 st/förp. • 744 st/pall
Art nr 311 IDH 360343

Rostskyddsmedel för bilens hålrum
 
Tunt rostskyddsmedel. För bilens alla hålrum såsom dörrar,
tröskellådor, balkar etc. Skyddar mot rost i karossen, i
underredets fogar, skarvar m.m.

Rostskyddsmedel för utsatta ytor
 
Tjockt rostskyddsmedel för bilens underrede och hjulhus
samt områden som är utsatta för stenskott eller vägsalt.
Grund för Plastic Padding Underredsmassa. Tränger  
undan fukt.

Tunt Rostskyddsmedel, spray,
500 ml
6 st/förp. • 744 st/pall
Art nr 333 IDH 360347

Tjockt Rostskyddsmedel, spray,
500 ml
6 st/förp. • 744 st/pall
Art nr 338 IDH 360352

Rostskyddsmedel Tunt

Rostskyddsmedel Tjockt

Vit

Svart
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Flytande packning på tub
 
Ersätter eller kompletterar packningar av kork, filt, gummi
m m. Motstår höga tryck, bränslen, smörjmedel, bromsvätskor,
glykol och vatten. Temperaturbeständighet från –60ºC till +250ºC.

Värmefärg för höga temperaturer
 
Värmebeständig sprayfärg som tål mycket höga  
temperaturer. Idealisk för målning av avgasrör  
(ej grenrör), ljuddämpare, motordetaljer, kaminer,  
utomhusgrillar, elradiatorer m.m.

Långtidsverkande rostskydd för järn och
stålytor
 
Specialfärg på spray som innehåller 95% zink. Unik  
förmåga att förena sig med järn och metallytor. Ger  
bästa rostskydd, i princip jämförbart med förzinkning.

Klibbduk för bästa lackresultat
 
Specialpreparerad duk som snabbt och enkelt tar bort
damm, smuts och småpartiklar före lackering och målning
på t ex bilar och båtar.

Rostskyddsprimer, sprayburk
250 ml
12 st/förp. • 1152 st/pall
Art nr 400 IDH 360359

Gasket, blister
70 ml
12 st/förp. • 1200 st/pall
Art nr 375 IDH 360358

Zinkspray, sprayburk, kallgalv
400 ml
6 st/förp. • 600 st/pall
Art nr 450
IDH 360377

Rostskyddsprimer, sprayburk
250 ml
12 st/förp. • 1152 st/pall
Art nr 401 IDH 360360

Heat Proof Paint, sprayburk
400 ml
6 st/förp. • 696 st/pall
Art nr 430 IDH 360373

Takrag, kartong
10 st dukar
200 st/förp. • 2400 st/pall
Art nr 630
IDH 360394

Rostskyddsprimer

Gasket

Heat Proof Paint

Zinkspray

Takrag

Rostskydd för alla metallytor
 
För metall, järn och aluminiumytor. Innehåller aktivt rostskydds-
pigment som skyddar mot regn och fukt. Kan överlackeras
med de flesta förekommande enkomponents bättringslacker.  
Tål svetsning.

Grå

Svart
Tål +600°C

Röd
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För lagning av större skador
 
För armering av spackel, polyester och båtplast.  
Idealiskt för lagning av större skador på exempelvis  
båtar, bilar, snöskotrar etc.

Aluminiumnät
19 x 25 cm
25 st/förp. • 5100 st/pall
Art nr 42
IDH 381481

Glasfibermatta
95 x 18 cm
10 st/förp. • 4000 st/pall
Art nr 43
IDH 381490

Armering

Extra härdare för Plastic Padding spackel
 
Härdare som fungerar till alla Plastic Padding spackel.
(Ej Gelcoat Filler och Marine Epoxy).

Extra härdare, tub
16 g
12 stk./förp. • 2160 st/pall
Art nr 30
IDH 358195

Extra härdare
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PRODUKTGUIDE

FÄRG- OCH LACKBORTTAGNING
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Färg- och lackborttagning,  
dunk
4 L
2 st/förp. • 126 st/pall
Art nr 1848431
IDH 1848431

Avlägsnar lack och färg effektivt
 
Nitromors tar effektivt bort färg och lack. Droppfri gel, perfekt
för lodrätta ytor. Grön färgindikator och användarvänlig för-
packning underlättar användingen. Tvättas bort med vatten.
Innehåller EJ Metylenklorid.

Färg- och lackborttagning, 
flaska
375 ml
6 st/förp. • 870 st/pall
Art nr 1848430
IDH 1848430

Färg- och lackborttagning, 
flaska
750 ml
6 st/förp. • 456 st/pall
Art nr 1848429
IDH 1848429

Nitromors färg- och lackborttagning
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LIMSTIFT 
HÄFTMASSA 
UNIVERSALLIM 
SKOLLIM
LIMROLLERS
KORRIGERINGSPRODUKTER
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Hobbylimning när den är som bäst
 
Limstift av hög kvalitet med lufttätt hölje och lock som
förhindrar att stiftet torkar ut. För papper, papp, foton,
scrapbooking m m. Limmassan består av 90% förnyelsebara  
ingredienser. Syra- och lösningsmedelsfritt och lämpar sig  
därför särskilt bra för barn. Går bort i tvätten redan vid +20°C.

Limstift

Ett starkare lim på stift
 
Starkt universallim i unik stiftform som är snabbt och enkelt
att använda för limning av papper, trä, filt, tyg, vissa plaster
och metall. Pantenterad limmassa för extra starkt resultat.
Lösningsmedelsfri och urtvättbar vid 40 grader.

Power Pritt Limstift

Hobbylimning när den är som bäst
 
Limstift av hög kvalitet med lufttätt hölje och lock som
förhindrar att stiftet torkar ut. För papper, papp, foton,
scrapbooking m m. Limmassan består av 90% förnyelsebara  
ingredienser. Syra- och lösningsmedelsfritt och lämpar sig  
därför särskilt bra för barn. Går bort i tvätten redan vid +20°C.

Limstift Blisterkort

Limstift med färg
 
Färgade limstift som limmar och torkar i färg. Starkt och flexibelt. 
Fri från lösningsmedel. 90 % återvinningsbara ingredienser. EN71 
certifierad för barn. Går bort i tvätten redan vid +20°C. 

Rainbow Limstift

Limstift
11 g
100 st/förp. • 9600 st /pall
Art nr 151816
IDH 208882

Limstift
22 g
36 st/förp. • 6912 st/pall
Art nr 90933
IDH 208845

Limstift
43 g
50 st/förp. • 4200 st /pall
Art nr 90940
IDH 208865

Limstift
5x43g
12 st/förp 1080 st/pall
Art nr 144502
IDH 1445029

Limstift, blisterkort
22 g
12 st/kart • 1500 st/pall
Art nr 1456035
IDH nr 1456035

Rainbow Limstift, blister
4 x 10 g
12 st/kart • 1008 st/pall
Art nr 1445072
IDH nr 1445072

Power Pritt, limstift
Skolförpackning
19,5 g
24 st/förp • 11 664 st / pall
Art nr 1567554
IDH 1567554

Power Pritt, blister
19,5 g
12 st/förp. • 1500 st /pall
Art nr 500020
IDH 1444994
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Transparent hobbylim for barn
 
Ett universallim som är idealiskt för barn. Limmar papper, 
kartong, trä, filt, tyg och plaster (ej PE/PP). Flaskans särskilt ut-
formade munstycke möjliggör bred såväl som precis påföring. 
Limmet är fritt från lösningsmedel och kan tvättas ur kläder 
redan vid 20 grader. EN71 certifierat.

Pritt Hobbylim
Hobbylim, flaska
90 g
6st/förp • 2160st/pall
Art nr 1790899
IDH 1790899

Hobbylim, flaska
1 kg
5st/förp • 345 st/pall
Art nr 1450215
IDH 1450215

Mångsidigt skollim för barn
 
Ett vitt lim som är idealiskt för barn. Limmar papper, kartong, 
kork och frigolit. Flaskans särskilt utformade munstycke 
möjliggör bred såväl som precis påföring. Limmet är fritt från 
lösningsmedel och kan tvättas ur kläder redan vid 20 grader. 
EN71 certifierat.

Pritt Skollim
Skollim, flaska
90 g
6st/förp • 2160st/pall
Art nr 1790900
IDH 1790900

Hobbylim med flexibel påstrykare
 
Limmar papper och papp. Flexibel påstrykare för både
tunn och bred applicering. Pappret bubblar sig inte.
Syra- och lösningsmedelsfritt. Kan tvättas ur kläder  
redan vid 20 grader.

Limpenna
Limpenna
27 g
25 st/förp. • 10000st/pall
Art nr 76289
IDH 46712

Smart uppsättning av affischer
 
Det ideala alternativet till häftstift & tape för fästning av affi-
scher, plakat, foton, el-sladdar m.m. Ger inga fläckar och är
återanvändningsbar. Varje förpackning innehåller 65 rutor
som är lätta att riva av. Fri från lösningsmedel.

Sticky Tac Häftmassa
Sticky Tac, häftmassa
35g
24 st/förp • 10 920 st/pall
Art nr 1444963
IDH nr 1444963

Perfekt för all papperslimning
 
Snabbt, exakt och utan spill. För permanent limning av
papper, foton och papp. Syra- och lösningsmedelsfritt.
Patenterad spets.

Permanent lim Compact, utan refillPermanent lim
Compact, utan refill
8,4 mm x 8,5 m
10 st/förp. • 2400st/pall
Art nr 300817
IDH 619769
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För provisorisk limning
 
Snabbt, exakt och utan spill. För provisorisk och flyttbar
limning av papper, foton och papp. Syra- och lösnings-
medelsfritt. Patenterad spets.

Ickepermanent lim
Compact, utan refill
8,4 mm x 8,5 m
10 st/förp. • 2400st/pall
Art nr 300510
IDH 619767

Ickepermanent lim Compact, utan refill

Refillsystem skonar miljön
 
Snabbt, rent, exakt. För permanent limning av papper,  
foton och papp. Enkelt refillsystem ger bättre ekonomi  
och skonar miljön. Syra- och lösningsmedelsfritt.  
Patenterad spets.

För provisorisk limning
 
Snabbt, exakt och utan spill. För provisorisk och flyttbar
limning av papper, foton och papp. Enkelt refillsystem  
ger bättre ekonomi och skonar miljön. Syra- och lösnings-
medelsfritt. Patenterad spets.

Permanent limroller
8,4 mm x 14 m
5 st/förp. • 2520st/pall
Art nr 87698
IDH 359050

Refill för permanent limroller
8,4 mm x 14 m
10 st/förp. • 4320st/pall
Art nr 87544
IDH 1794613

Ickepermanent limroller
8,4 mm x 14 m
5 st/förp. • 2520st/pall
Art nr 87551
IDH 359947

Refill för ickepermanent
limroller
8,4 mm x 14 m
10 st/förp. • 4320st/pall
Art nr 87704
IDH 1794614

Permanent limroller Refillsystem

Ickepermanent limroller Refillsystem

Tillverkad av 89% naturplast
 
Den första korrigeringsrollern i världen som till 89% är till- 
verkad av plast från växtriket. Korrigeringstape av bästa kvalité 
som fäster direkt och ger en torr, ren & exakt överstrykning 
på alla typer av papper. Ergonomisk design för komfortabel 
applicering i sidled. Syra & lösningsmedelfri. Kan skrivas över 
omedelbart. Längd: 8,5 m.

Korrigeringsroller Ecomfort Korrigeringsroller Ecomfort,
utan refill
4,2 mm
10 st/förp. • 2400 st/pall
Art nr 402941
IDH 1445102
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Kompakt förpackning i fickformat
 
Korrigerar snabbt, exakt och utan spill. Korrigeringstejp
som kan skrivas över omedelbart. God täckförmåga.  
Patenterad spets. Längd: 8,5 m.

Miniroller för pennfodralet
 
Korrigerar snabbt, exakt och utan spill. Korrigeringstejp
som kan skrivas över omedelbart. God täckförmåga.  
Patenterad spets. Miniutgåva som tar liten plats i  
pennfodralet, väskan eller liknande. Längd: 6 m.

Korrigeringsroller Compact,
utan refill
4,2 mm
10 st/förp. • 2400st/pall
Art nr 993862
IDH 569823

Korrigeringsroller Mini,
utan refill
4,2 mm
10 st/förp. • 4320st/pall
Art nr 999833
IDH 357311

Korrigeringsroller Compact,
utan refill
8,4 mm
10 st/förp. • 2400st/pall 
Art nr 994869
IDH 619762

Korrigeringsroller Mini,
utan refill, blisterkort
4,2 mm
10 st/förp. • 2000 st/pall
Art nr 500010
IDH 1444941

Korrigeringsroller Compact

Korrigeringsroller Mini

Korrigeringsroller
4,2 mm
5 st/förp. • 2760 st/pall
Art nr 500026
IDH 1444978

Refill till roller
8,4 mm
10 st/förp. • 4560 st/pall
Art nr 500029
IDH 1444981

Korrigeringsroller
8,4 mm
5 st/förp. • 2760 st/pall
Art nr 500028
IDH 1444979

Refill till roller
4,2 mm
10 st/förp. • 4560 st/pall
Art nr 500027
IDH 1444980

Refillsystem för bättre ekonomi
 
Refillsystem ger bättre ekonomi och skonar miljön. Tillverkad 
av minst 50% återvunnen plast. Korrigerar snabbt, exakt och 
utan spill. Kan skrivas över omedelbart. God täckförmåga. 
Patenterad spets. Längd: 14 m.

Korrigeringsroller
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Korrigeringspenna för exakt dosering
 
Särskilt snabbtorkande. Tunn metallspets ger rätt mängd
korrigeringsvätska och exakta korrigeringar.

Korrigeringspenna
9 ml
10 st/förp. • 5040 st/pall
Art nr 340152
IDH 952912

Korrigeringspenna

Traditionell korrigeringsvätska för större ytor
 
Traditionell korrigeringsvätska för hemmet och kontoret med 
pensel för större ytor. Hög täckningsgrad. 20 ml. 

Korrigeringsvätska,
flaska med pensel
20 ml
10 st/förp. • 8640 st/pall 
Art nr 340114
IDH 167360

Korrigeringsvätska
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