let’s roll!
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Det er let at anvende Dalapros rullespartelmasser,
men vi vil alligevel gerne give dig nogle nyttige tips til,
hvordan du bedst udnytter alle spartelmassens fordele.
Gå ind på www.dalapro.dk/video, hvor du kan finde flere
videoer, der demonstrerer, hvordan rullespartelmasse
bruges optimalt. Her kan du også finde en beskrivelse
af egenskaberne for alle vores spartelmasser.

”MIN BEDSTE OPDAGELSE – HIDTIL”
Spartelmasse er en videnskab. Det ved Berth

kvalitet og bredde
Dalapro har markedets bredeste sortiment af

Westman, udviklingschef for produkterne i Dalapro-serien,

rullespartelmasser. Og fælles for samtlige Dalapros

som har beskæftiget sig med spartelmasser i 25 år. For to år

produkter er den høje og ensartede kvalitet, som

siden udviklede han den perfekte blanding til rullespartel-

giver det bedst mulige resultat. Hver gang.

BERTHS BEDSTE
OPDAGELSE – HIDTIL

masse, som nu er udviklet til en hel produktfamilie. Den
fylder lige så godt som traditionel spartelmasse – men
klarer opgaven langt hurtigere! Desuden er det
skånsomt for kroppen at spartle med rulle!

RULLESPARTELMASSE
Experience the difference
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”du arbejder hurtigere
– og får mere tid til andre ting”

”du arbejder smartere …”

”… og miljøvenligt”

Undersøgelser viser, at spartlingen tager 30–40 procent

At spartle er et tungt arbejde, det ved alle professionelle

Næsten alle Dalapros rullespartelmasser er Svanemærkede.

mindre tid sammenlignet med traditionel spartling. Vores

malere. Rullespartelmasser mindsker sliddet på kroppen og

Det er vigtigt, eftersom stadig flere bygherrer og kunder

rullespartelmasser fylder lige så godt som andre spartel-

giver mere overskud både på arbejdet og i fritiden. Med

ønsker Svanemærkede huse, hvor der tages hensyn til

masser, og påføringen med rulle bevirker, at du lettere kan

rullespartelmasse arbejder du ganske enkelt smartere.

energi og sundhed i hele processen.

fordele den rette mængde spartelmasse på væggen.

