PRODUKTKATALOG
Færdigblandet spartelmasse, lim
og tilbehør
2022

Nu er Dalapro Produktkatalog 2022 her, fyldt med bæredygtige spartelprodukter
til boliger og byggerier både i dag og i fremtiden. Vi håber at kataloget vil inspirere
og give dig lidt ekstra viden når du skal vælge spartelmasse, lim og værktøj –
simpelthen omkring alt det der er nødvendigt for at få et vellykket resultat på
vægge og lofter indendørs. Vores mål er at vi altid leverer den højeste kvalitet,
samtidig med at vi værner om miljøet. I denne målsætning indgår en klimapositiv
produktion, emballage af genvundne materialer samt bæredygtige spartelprodukter der er fremstillet af råvarer som for en stor dels vedkommende er svenske.
Dette er drivkraften i udviklingen af klimasmarte overfladelag, og vi tilbyder
produkter der gør det nemt at tage ansvar for arbejdsmiljø og miljøpåvirkning.
Christian Hollsten
Business & Technical Support Manager

DALAPRO ONLINE
På vores hjemmeside finder du produktdatablade og anden
dokumentation som du har brug for. Du kan beregne hvor
meget spartelmasse der skal bruges og lære mere om spartelmasser. Følg med i hvad der sker hos Dalapro, ved at tilmelde
dig vores nyhedsbrev, og følg os på Facebook, Instagram,
YouTube og LinkedIn.
dalapro.dk
dalapro.se
dalapro
company/saint-gobain-sweden-ab-scanspac
dalapro.dk/youtube

SAINT-GOBAIN SWEDEN AB
Saint-Gobain Sweden AB er virksomheden bag varemærkerne
Dalapro, Gyproc, ISOVER og Weber. Virksomheden indgår i den
franske koncern Saint-Gobain med cirka 190.000 ansatte.
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DALAPRO JOINT

DALAPRO AIRLESS HYDRO

PLASTERBOARD PATCHES
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SPEED MAX REFILL
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NYHEDER

OPDAG DALAPRO ROBUST
– SPARTELMASSEN DER HOLDER LÆNGERE
Nogle gange skal væggen kunne tåle en lidt mere hårdhændet behandling,
igennem længere tid. Opdag Dalapro Robust – en færdigblandet grå håndspartelmasse der giver ekstra hårdhed og slidstyrke. Robust er et smart og
omkostningseffektivt valg for dig der ikke ønsker at skulle renovere så tit.
Egnet til alle underlag, og er perfekt i offentlige miljøer.
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NYHEDER

FibaFuse
– stærk glasfiberstrimmel til samlinger
FibaFuse er en glasfiberstrimmel specielt
fremstillet til stærk armering af gipspladesamlinger og revner i lofter og vægge.
FibaFuse er lettere og frem for alt tyndere end
papirstrimler i standardkvalitet. Strimlen
er nem at klippe i og arbejde med, og den
bibeholder sine foldede vinkler ved isætning
i for eksempel indadgående hjørner.
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Takket være det porøse design, som tillader
spartelmassen at trænge igennem strimlen,
elimineres eventuelle blæredannelser ved
applicering. Den tynde konstruktion indebærer desuden mindre risiko
for at der dannes forhøjninger ved samlinger,
og minimerer dermed
risikoen for synlige
samlinger ved sidelys.

Nye miljøvenlige
plastspande
Som et naturligt og selvfølgeligt led i vores
arbejde omkring bæredygtighed har vi fremstillet nye spande i et materiale der for mindst
90 procents vedkommende består af genvundet
plast. Spandene indebærer et betydelig mindre
CO2-aftryk fra råvare til fabrik – omtrent det
halve sammenlignet med det materiale der
tidligere blev brugt til spandene. Det nye materiale kan desuden helt og holdent genvindes.
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Nu har vores vådrumsprodukter til
håndapplikation bestået Svanemærkningens skrappe test. Vi har også
EPD-mærket produkterne og skiftet
spandene ud med miljøspande.

S

Dalapro Hydro bliver
Svanemærket

Skab unikke vægge med

Dalapro Design
®

Dalapro® Design fås færdigblandet i to farver inspireret
af naturens egne farveskalaer, samt i hvid. Den hvide
spartelmasse kan tones i en valgfri farve hos din
farvehandler. Den kan også bruges som den er,
hvis man ønsker en hvid overflade.

CONCRETE
GREY

ESIGN

WHITE
MIX
CALM
GREEN

DESIGN

till valfri färg, ger en betongliknande yta.
in all colors, creates a concrete look.
werden kann, ergibt eine betonähnliche Oberfläche.
Infärgat spackel som ger en betongliknande yta.
Tinted filler that creates a concrete like surface.
Eingefärbter Spachtel, der eine betonähnliche Oberfläche ergibt.

10 l

10 l
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Kreative vægge med
betonfornemmelse
Dalapro Design er fremstillet specielt til dig der
vil skabe unikke vægge med betonfornemmelse.
Med et enkelt produkt giver du væggen både
karakter og farve. Kun fantasien sætter grænser.
Dalapro Design er velegnet til de fleste underlag
indendørs, fx malet væv, pudsede overflader,
gips- og betonvægge eller ujævne vægge der har
brug for at blive frisket op. Resultatet bliver en
betonlignende overflade med farvevariationer.
Du påfører Dalapro Design i hånden. Når du har
forseglet overfladen med Dalapro Design TopCoat, bliver den modstandsdygtig over for snavs
og ridser og nem at holde ren.

Se instruktionsfilmen på YouTube. Læs mere på
vores hjemmeside eller i brochuren om produkterne.
Brochuren kan downloades som pdf på dalapro.dk.
Kontakt vores tekniker for instruktioner om hvordan
man brækker sin egen farve, eller hvis I ønsker at vi
viser hvordan man laver designvæggen trin for trin.

ende iel
og lev
Varm å og indulapstr
sign
ro De
elletornlrignende vægge med Da
®

Skab be
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Perfekt finish
Speed Smoother og professionelt værktøj
Optimer spartelarbejdet med specialværktøj af høj kvalitet.
Speed Smoother er en ergonomisk udformet bredspartel
med et gribevenligt håndtag til spartling af lofter og vægge.
Bruges i hånden eller sammen med et forlængerskaft og en
adapter. Bladene er nemme at udskifte hvis de er slidte eller
beskadigede.
I serien findes der endvidere fem slags specialværktøj, og
også de er fremstillet specielt til professionelle. Praktisk og
brugervenligt værktøj af høj kvalitet. Hammerhovedet er af
helstøbt, forkromet legeret stål med aluminium.
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Rätt & Slätt
– en bog om spartelmasser og spartling
Dette er en bog til dig der vil uddybe din viden om spartelmasser og om hvordan de anvendes.
Her får du et historisk tilbageblik, viden om hvad spartelmasser indeholder, og om hvordan de fremstilles.
Men først og fremmest er det en håndbog som giver dig viden om hvilke krav du kan stille til produktet,
hvordan du arbejder med spartelmassen, forskellige appliceringsmetoder, samt hvad det er vigtigt at
være opmærksom på for at opnå et virkelig godt slutresultat.
Kontakt din sælger eller tekniker hvis du gerne vil have et eksemplar af bogen.
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Fås på
svensk

SPARTELKURSUS
Tag vores mikrokursus om kunsten at spartle.
Det tager cirka 30 minutter at gennemføre
kurset, og du kan benytte mobil, tablet eller
computer. Du kan sagtens tage kurset i dit eget
tempo og holde pauser når det passer dig.
Når du har gennemført kurset og svaret rigtigt
på mindst 75 procent af spørgsmålene, får du
et fint certifikat.
Læs mere på:
dalapro.se/spackeltips/spackelkurs

SKAL I STARTE PÅ ET
NYT MALERPROJEKT?
Vi hjælper gerne til med rådgivning når nye
projekter skal startes op. Vi lægger ud med et
opstartsmøde hvor vi hjælper til med en indledende besigtigelse af de flader I skal arbejde på, og
kommer med tips og råd vedrørende materialevalg,
materialeforbrug og maskinvalg.
Vi kan også hjælpe til med praktisk træning af jeres
malere, enten på vores testcenter i Glanshammar
(uden for Örebro) eller på den arbejdsplads hvor
jeres projekt skal udføres.
Vores teknikere har lang erfaring inden for
malerbranchen og sidder i forskellige brancheråd,
for eksempel i YBG (Yrkesmässig behandling af
gipsskivor). Kontakt os hvis I er interesserede.
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Grø n
transport
Genbrug af
kasseret
materiale
Fossilfrit

VORES MILJØARBEJDE
Dalapro tilbyder bæredygtige spartelprodukter til boliger og byggerier både
i dag og i fremtiden. En stor procentdel svenske råvarer, en klimapositivt
produktion samt genvundne emballagematerialer er drivkraften i udviklingen
af klimasmarte overflader. Vores produkter gør det nemt at tage ansvar for
arbejdsmiljø, spartelkvalitet og miljøpåvirkning.
Bygge- og anlægsbranchen står for en femtedel af Sveriges klimapåvirkning.
Sverige skal være fossilfrit i år 2045, og allerede fra 2022 gælder der nye krav
til klimadeklarationer for byggerier.
Samtidig kommer der stadig flere direktiver vedrørende fossile køreplaner,
højere krav til bæredygtige materialeløsninger samt øget efterspørgsel på
information om produkternes indhold og miljøpåvirkning.
Dalapro arbejder med miljøforbedringer i hele produktets livscyklus, fra råvare
til affaldshåndtering. Vi tilbyder førende overfladeløsninger med svenske råvarer
og klimapositiv produktion. Vores mål er en klimapositiv produktion i hele
værdikæden.
Bæredygtige spande
Emballagen står for en stor del af et produkts miljøpåvirkning. Derfor erstatter
vi successivt vores spande med mere miljøvenlige spande. Dalapros nye
spande indeholder 100 procent genvindeligt materiale, er fremstillet af mindst
90 procent genvundet plast hvilket giver 56 procent mindre CO2-udledning fra
råvare til fabrik – uden at give afkald på de glimrende produktegenskaber.
Klimapositiv produktion
Dalapros færdigblandede spartelprodukter fremstilles på klimapositive
fabrikker i Glanshammar ved Örebro og Sala lidt nord for Västerås. Dette har
vi opnået ved at udfase alle fossile brændsler og køretøjer fra vores fabrikker.
Derudover har vi installeret et stort solpanelanlæg som forsyner produktionen
og også lokalsamfundet med grøn elektricitet. Det betyder at vores påvirkning
fra fabrikkerne er mindre end nul, og at vi producerer med en klimafordel!
Et godt arbejdsmiljø
Dalapros produkter og værktøj er fremstillet med stærkt fokus på et trygt,
sikkert og rart arbejdsmiljø for brugeren. Først lancerede vi letspartelmasse
(1981), så let sprøjtespartelmasse til sprøjtepistol (1990) og derefter
rullespartelmasse (2011). Denne udvikling har vi fulgt op med innovative
løsninger vedrørende funktion og brugervenlighed både i produkter og
emballage. Der findes sikkerhedsdatablade til alle vores produkter. På den
måde bliver det nemt at udføre et godt stykke arbejde i et sundt og giftfrit
arbejdsmiljø – og samtidig bidrage til øget bæredygtighed.
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Affald bliver
til energi

EPD-dokument
Rengøring af
procesvand

MILJØMÆRKNINGER
Dalapro arbejder med egne unikke miljømærkninger i
kombination med andre anerkendte mærkninger.

Vores egne miljømærkninger

Øvrige miljømærkninger
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Dalapros færdigblandede spartelprodukter fremstilles på vores klimapositive fabrikker i Glanshammar ved
Örebro og Sala lidt nord for Västerås.
Vi har udfaset alle fossile brændsler
og køretøjer og installeret et stort
solpanelanlæg som forsyner både os og
lokalsamfundet med grøn elektricitet.

E
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Dalapros nye spande indeholder
100 procent genanvendt materiale,
er fremstillet af mindst 90 procent
genvundet plast, hvilket giver
56 procent mindre CO2-udledning
fra råvare til fabrik. Denne mærkning
er udarbejdet til Dalapro.

Svanen er Nordens officielle miljømærke som i Danmark forvaltes
af Miljømærkning Danmark. De
kontrollerer varer og tjenesteydelsers
miljøpåvirkning gennem hele disses
livscyklus fra råvare til affald og
stiller krav til funktion og kvalitet.

Miljøvaredeklaration, også kaldet
EPD eller Environmental Product
Declaration, beskriver byggeproduktets
miljøpåvirkning i dele eller hele dets
livscyklus.

Via materiale- og produktvalg giver
Dalapro dig som kunde mulighed
for at vælge klimasmart. For
eksempel via vores 15-litersække,
i en emballage der har 40 procent
mindre klimapåvirkning end en
standardspand i samme størrelse.

Udledningsklassificering af byggematerialer (M1). Formålet med
klassificeringen er at forbedre
udviklingen og anvendelsen af
byggematerialer der ikke øger
kravene til ventilation.

Opdaterede miljømærkninger på emballage

Svanemærket
Miljøvaredeklaration (EPD)
Udledningsklassificering af byggematerialer (M1)
Klimapositiv produktion
Genanvendt emballage
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SVENSK KVALITET SPARTEL
Varemærket Dalapro ejes af Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac. I over
70 år har vi udviklet spartelmasser i et tæt samarbejde med professionelle
malere. Scanspac leder udviklingen af spartelmasser i Europa, og vi arbejder
løbende på innovative løsninger til overfladebehandlinger af vægge og
lofter.
Fælles for alle vores produkter er den høje og ensartede kvalitet som
giver de bedst mulige resultater. Vi har et bredt sortiment af produkter og
systemer til alle formål. Vores færdigblandede spartelprodukter produceres
i Sala lidt nord for Västerås og Glanshammar ved Örebro.
Vi arbejder kontinuerligt og systematisk på at alle dele af vores aktiviteter –
fra leverancer af råvarer til leverancer af produkter og servicer til kunden
– skal være i den højest mulige kvalitet, tilbyde det bedst mulige arbejdsmiljø
og have den mindst mulige miljøpåvirkning.
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PRODUKTFAMILIER
VÆLG RIGTIGT
Allround, høj fyldningsevne, vådrums eller til samlinger? Vores mest populære produkter
findes i flere forskellige emballager og som hånd-, rulle- og sprøjtespartelmasser.

DALAPRO NOVA
Let at arbejde med, klassisk
grå allround spartelmasse.
Vores bestseller!

DALAPRO PREMIUM
Hvid allround spartelmasse,
perfekt hvor finishen er ekstra
vigtig. Let og med god fyldningsevne. Hvid spartelmasse giver
et godt underlag når man skal
male over med lyse farver.

DALAPRO MAX PLUS
Grå spartelmasse med høj
fyldningsevne til plet- og
fuldspartling. Let at slibe. Ny
sammensætning giver minimal
risiko for blæredannelse på
ikke-sugende underlag og
mindre støv ved slibning.

DALAPRO JOINT
Slagfast og slidstærk spartelmasse med limende effekt til
hjørnelister og samlinger.
Anvendes sammen med
strimler og hjørnelister samt
hjørneværktøj.

Håndspartelmasse

DALAPRO ROBUST
Færdigblandet grå håndspartelmasse med ekstra slidstyrke.

DALAPRO HYDRO
Vådrumsspartelmasse der giver
en hård og vandafvisende overflade. Håndprodukterne blev
Svanemærket i foråret 2022.

Rullespartelmasse Sprøjtespartelmasse
15

HJÆLP TIL AT VÆLGE RIGTIGT
Gode valg
For det bedste resultat

Færdigblandet spartel
Pulverspartel
Lim
Fugemasse
Til gipsplader
Til beton
Til væv og tapet
Træværk
Vådrum
Udendørs overflader
Hjørneliste og samling
Godkendt til papirstrimmel
Reparationsspartel
Høj fyldningsevne
Hvid
Grå
Svanemærket
Hånd
Rulle
Sprøjte
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Dalapro®
Airless
Spray

S

EM ÆRK

T

N
VA

Dalapro®
Dalapro®
Lightning
Airless
Medium Plus
Nova
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Dalapro®
Hydro
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Dalapro®
Robust
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Joint
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Max Plus
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Dalapro®
Premium

T

N
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Dalapro®
Nova

At vælge den rette spartelmasse ud fra underlag og
ønsket resultat kan give store tids-, ergonomi- og
udgiftsmæssige gevinster. I sammenligning med
håndspartling giver rullespartling en tidsbesparelse

Dalapro®
Habito Joint

EM ÆRK

Dalapro®
DM
RepaFix

Dalapro®
Allround
Adhesive
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Dalapro®
Hydro
Adhesive

Dalapro®
Wallpaper
Adhesive
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Dalapro®
Extra
Adhesive
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Dalapro®
DM

S

Dalapro®
Facade

S

Dalapro®
Wood Finish

S

Dalapro®
Design

S

Dalapro®
S

på 40 procent, og sprøjtespartling over 50 procent.
Det er både spartlingen og slibemomentet der går
hurtigere, fordi det er meget lettere at slibe en
fuldspartlet overflade jævn.

Dalapro®
Flex

HÅNDSPARTELMASSER
Håndspartling er en klassisk metode ved arbejder på mindre overflader.
Dalapro tilbyder et bredt sortiment af håndspartelmasser der egner sig til
forskellige typer underlag og miljøer, indendørs såvel som udendørs.

DALAPRO NOVA

Grå allround spartelmasse

0,2 l		
0,4 l		
0,5 l		
3 l		
10 l		

Artikelnr. 611023
Artikelnr. 611019
Artikelnr. 611017
Artikelnr. 611016
Artikelnr. 611004
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Tube
Tube
Dåse
Spand
Spand

S

En grå Svanemærket allround håndspartelmasse. Egnet til indendørs
vægge og lofter ved både renovering og nybyggeri. Godkendt til ilægning
af papirstrimmel. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963.

Spartel
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DALAPRO PREMIUM

Hvid allround spartelmasse
En hvid Svanemærket allround håndspartelmasse. Egnet til indendørs
vægge og lofter ved både renovering og nybyggeri. Unik formulering der
gør at produktet har en høj fyldningsevne. Hvid spartelmasse er et godt
underlag hvis man skal male med lyse farver. Godkendt til ilægning af
papirstrimmel. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963.
Artikelnr. 611188
Artikelnr. 611180
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DALAPRO MAX PLUS

Spartelmasse med ekstra høj fyldningsevne

3 l 		
10 l		

Artikelnr. 614132
Artikelnr. 614134
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Spand
Spand
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En grå Svanemærket håndspartelmasse med ekstra høj fyldningsevne.
Egnet til indendørs vægge og lofter ved både renovering og nybyggeri.
Ligesom de øvrige produkter giver Dalapro Max Plus en overflade som
man kan male på. Produktet er designet til at mindske mængden af
luftbåret støv og minimere blæredannelse på ikke-sugende underlag,
for eksempel malet væv. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold
til EN 15824.
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DALAPRO MAX

Spartelmasse med høj fyldningsevne

3 l 		
10 l		

Artikelnr. 614121
Artikelnr. 614129
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Spand
Spand
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En grå Svanemærket håndspartelmasse med høj fyldningsevne. Egnet til
indendørs vægge og lofter ved både renovering og nybyggeri. Ligesom de
øvrige produkter giver Dalapro Max en overflade som man kan male på.
Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 15824.

T

Spand
Spand

For det bedste resultat ...
1

Vælg en spartelmasse ud fra underlag
og metode. Husk at kontrollere underlaget
inden spartlingen påbegyndes.

2

Vælg det rigtige værktøj og udstyr
til arbejdet. Husk altid at benytte
værnemidler ved slibning.

3

Følg altid producentens anvisninger.

New

formula!
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DALAPRO JOINT

Spartelmasse til samlinger

3 l 		
10 l		

Artikelnr. 632173
Artikelnr. 632114

N
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E
T

Spand
Spand

S

En lysegrå Svanemærket håndspartelmasse specielt tilpasset til gipssamlinger og hjørnelister. Spartelmassens unikke egenskaber gør at papirstrimler og hjørnelister armeres bedst muligt og giver stærke, slagfaste
og pæne hjørner. Godkendt til ilægning af papirstrimmel. Opfylder kravene
til CE-mærkning i henhold til EN 13963.

Spartel
3097 0004

DALAPRO ROBUST

Spartelmasse til en ekstra slidstærk overflade
En grå håndspartelmasse specifikt udviklet til fuldspartling hvor en mere
slidstærk overflade efterspørges, fx på skoler og hospitaler, i gangarealer
og trappeopgange. Godkendt til ilægning af papirstrimmel. Produktet er
også egnet til limning af hjørnelister. Opfylder kravene til CE-mærkning i
henhold til EN 13963.
Spand

ne
Produktoerg EPDSvane- ning
rk
mæ

Artikelnr. 115605004

DALAPRO HYDRO

Vådrumsspartelmasse
En blå Svanemærket håndspartelmasse specielt til vådrum. Egnet til
indendørs vægge og lofter ved både renovering og nybyggeri. Spartelmassen giver en hård og vandafvisende overflade og kan også bruges når man
vil opnå en ekstra slidstærk overflade, for eksempel i offentlige lokaler.
Godkendt til ilægning af papirstrimmel. Opfylder kravene til CE-mærkning
i henhold til EN 13963.
0,4 l		
3 l		
10 l		

Artikelnr. 613222 (tidligere 613205)
Artikelnr. 613221 (tidligere 613120)
Artikelnr. 613220 (tidligere 613140)

N
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E
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Spand
Spand

S

!
NYHED får

10 l		

Spartel
3097 0004

DALAPRO DESIGN WHITE MIX

Hvid designspartelmasse der kan brækkes
En hvid letbearbejdet spartelmasse der giver en betonlignende overflade.
Brug spartelmassen som hvid vægfornyer eller som en base der kan
tones i flere farver for at få en væg med farvevariationer. Egnet på
tidligere malede og tapetserede vægge, egnet til både renovering og
nybyggeri. Afslut med Dalapro Design TopCoat som et beskyttende lag.
Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 15824.
Spand

9 l		

Artikelnr. 116805004

DALAPRO DESIGN CONCRETE GREY

Indfarvet grå designspartelmasse

En gråtonet letbearbejdet spartelmasse der giver en betonlignende
overflade med farvevariationer. Spartelmassen er færdigblandet og kan
bruges med det samme. Egnet på tidligere malede og tapetserede vægge,
egnet til både renovering og nybyggeri. Afslut med Dalapro Design TopCoat som et beskyttende lag. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold
til EN 15824.
Spand

9 l		
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Artikelnr. 116815104

DALAPRO DESIGN CALM GREEN

Indfarvet grøn designspartelmasse

En grøntonet letbearbejdet spartelmasse der giver en betonlignende overflade
med farvevariationer. Spartelmassen er færdigblandet og kan bruges med
det samme. Egnet på tidligere malede og tapetserede vægge, egnet til både
renovering og nybyggeri. Afslut med Dalapro Design TopCoat som et beskyttende lag. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 15824.
Spand

9 l		

Artikelnr. 116815204

DALAPRO WOOD FINISH

Spartelmasse til træ

En hvid ekstra finkornet håndspartelmasse specielt til træværk. Anvendes
til spartling af karme, døre, låger eller lignende flader indendørs. Spartelmassen har god vedhæftning, fyldningsevne og bæreevne. Den spartlede
overflade er et glimrende maleunderlag for snedkerarbejde og lakfarver.
Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 15824.
Tube
Tube
Dåse
Spand

0,2 l		
0,4 l
0,5 l 		
3 l 		

Artikelnr. 633266
Artikelnr. 633265
Artikelnr. 633103
Artikelnr. 633138

DALAPRO FACADE

Spartelmasse til brug udendørs
En grå håndspartelmasse til brug ved mindre reparationer udendørs eller
indendørs på mineralske underlag. Produktet er egnet til både pletspartling
og fuldspartling. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 15824.
Spand
Spand

3 l		
10 l		

Artikelnr. 613142
Artikelnr. 613141

DALAPRO HABITO JOINT

Spartelmasse til Habito-gipsplader

10 l		

Artikelnr. 632182

N
VA

EM ÆRK

Spartel
3097 0004
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En grå Svanemærket håndspartelmasse specielt tilpasset til gipspladesamling
med papirstrimmel på Habito-gipsplade. Anbefales til daginstitutioner, skoler,
hospitaler og boliger hvor der er et behov for en hård og slagfast overflade. Kan
også benyttes på gipsplader hvor der er behov for en hård overflade. Produktet
er også egnet til limning af hjørnelister. Godkendt til ilægning af papirstrimmel.
Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963.

RULLESPARTELMASSER
Vores serie Dalapro Roll er spartelmasser fremstillet til rulleapplicering.
Med en rulle kan du arbejde både hurtigere og mere ergonomisk – og vi
har naturligvis rullespartelmasser tilpasset til forskellige overflader og
tilhørende specialruller.

DALAPRO ROLL NOVA

Grå allround spartelmasse

12 l		

Artikelnr. 610205

N
VA

EM ÆRK

E
T

Spand

S

En grå Svanemærket allround rullespartelmasse. Egnet til indendørs vægge og
lofter ved både renovering og nybyggeri. Godkendt til ilægning af papirstrimmel.
Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963.

Spartel
3097 0004

DALAPRO ROLL PREMIUM

Hvid allround spartelmasse

En hvid Svanemærket rullespartelmasse. En allround spartelmasse egnet til
indendørs vægge og lofter ved både renovering og nybyggeri. Unik formulering der
gør at produktet har en høj fyldningsevne. Hvid spartelmasse er et godt underlag
hvis man skal male med lyse farver. Godkendt til ilægning af papirstrimmel.
Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963.
Artikelnr. 610128

S

12 l

N
VA

EM ÆRK

E
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Spand

Spartel
3097 0004

DALAPRO ROLL MAX PLUS

Spartelmasse med ekstra høj fyldningsevne

12 l		

Artikelnr. 610254

N
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EM ÆRK
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T

Spand

S

En grå Svanemærket rullespartelmasse med ekstra høj fyldningsevne. Egnet til
indendørs vægge og lofter ved både renovering og nybyggeri. Ligesom de øvrige
produkter giver Dalapro Roll Max Plus en overflade som man kan male på.
Produktet er designet til at mindske mængden af luftbåret støv og minimere
blæredannelse på ikke-sugende underlag, for eksempel malet væv. Opfylder
kravene til CE-mærkning i henhold til EN 15824.

Spartel
3097 0004

DALAPRO ROLL MAX

Spartelmasse med høj fyldningsevne

12 l		

Artikelnr. 610204

N
VA

EM ÆRK

Spartel
3097 0004
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En grå Svanemærket rullespartelmasse med høj fyldningsevne. Egnet til indendørs
vægge og lofter ved både renovering og nybyggeri. Ligesom de øvrige produkter
giver Dalapro Roll Max en overflade som man kan male på. Opfylder kravene til
CE-mærkning i henhold til EN 15824.

DALAPRO ROLL JOINT

Spartelmasse til samlinger

12 l		

Artikelnr. 610237

N
VA

EM ÆRK

Spartel
3097 0004

DALAPRO ROLL HYDRO

Vådrumsspartelmasse

En blå rullespartelmasse specielt til vådrum. Egnet til indendørs vægge og lofter
ved både renovering og nybyggeri. Spartelmassen giver en hård og vandafvisende
overflade og kan også bruges når man vil opnå en ekstra slidstærk overflade, for
eksempel i offentlige lokaler. Godkendt til ilægning af papirstrimmel. Opfylder
kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963.
Spand

12 l		

Artikelnr. 610194

RULLESPARTELMASSE
– SPAR TID OG PENGE, OG SKÅN RYGGEN
Rullespartling er en smart metode. Det går betydelig hurtigere end traditionel
spartling og er desuden mere ergonomisk for den der udfører arbejdet.
HURTIGERE – FÅ MERE
TID TIL ANDRE TING
Undersøgelser viser at rullespartling
tager 30-40 procent kortere tid
sammenlignet med traditionel
spartling.
SMARTERE
Rullespartling reducerer sliddet
på kroppen og giver mere energi
både på jobbet og i fritiden.
Du arbejder helt enkelt smartere.
MILJØVENLIGT
Næsten alle rullespartelmasser
fra Dalapro er Svanemærkede.
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En lysegrå Svanemærket rullespartelmasse specielt tilpasset til gipssamlinger og
hjørnelister. Spartelmassens unikke egenskaber gør at papirstrimler og hjørnelister
armeres bedst muligt og giver stærke og pæne hjørner. Godkendt til ilægning af
papirstrimmel. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963.

SPRØJTESPARTELMASSER
Ved større objekter er sprøjtespartling en hurtig, ergonomisk og lønsom metode.
Uanset om du benytter en højtrykssprøjte eller -sneglepumpe til spartelmasse
har vi et bredt sortiment af sprøjtespartelmasser – i sække eller spande.
DALAPRO LIGHTNING NOVA

Grå allround spartelmasse

15 l		
15 l		

Artikelnr. 610206
Artikelnr. 610207

N
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E
T

Spand
Sæk

S

En grå Svanemærket allround rullespartelmasse. Egnet til indendørs vægge og lofter
ved renovering og nybyggeri. Godkendt til ilægning af papirstrimmel. Opfylder kravene til
CE-mærkning i henhold til EN 13963.

Spartel
3097 0004

DALAPRO LIGHTNING PREMIUM

Hvid allround spartelmasse

En hvid Svanemærket sprøjtespartelmasse til allroundbrug. Egnet til indendørs vægge
og lofter ved både renovering og nybyggeri. Godkendt til ilægning af papirstrimmel. Unik
formulering der gør at produktet har en høj fyldningsevne. Hvid spartelmasse er et godt
underlag hvis man skal male med lyse farver. Godkendt til ilægning af papirstrimmel.
Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963.
Artikelnr. 610177
Artikelnr. 610176

S

15 l		
15 l		

N
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Sæk

Spartel
3097 0004

DALAPRO LIGHTNING MAX PLUS

Spartelmasse med ekstra høj fyldningsevne

15 l		
15 l		

Artikelnr. 610253
Artikelnr. 610255

N
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Sæk

S

En grå Svanemærket sprøjtespartelmasse med ekstra høj fyldningsevne. Egnet til
indendørs vægge og lofter ved både renovering og nybyggeri. Ligesom de øvrige
produkter giver Dalapro Lightning Max Plus en overflade som man kan male på.
Produktet er designet til at mindske mængden af luftbåret støv og minimere
blæredannelse på ikke-sugende underlag, for eksempel malet væv. Opfylder
kravene til CE-mærkning i henhold til EN 15824.

Spartel
3097 0004

DALAPRO LIGHTNING MAX

Spartelmasse med høj fyldningsevne

15 l		
15 l		

Artikelnr. 610110
Artikelnr. 610156
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S

En grå Svanemærket sprøjtespartelmasse med høj fyldningsevne. Egnet til indendørs
vægge og lofter ved både renovering og nybyggeri. Ligesom de øvrige produkter giver
Dalapro Lightning Max en overflade som man kan male på. Opfylder kravene til
CE-mærkning i henhold til EN 15824.

Spartel
3097 0004

DALAPRO LIGHTNING JOINT

Spartelmasse til samlinger

15 l		
15 l		

Artikelnr. 610236
Artikelnr. 610235
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En lysegrå Svanemærket rullespartelmasse specielt tilpasset til gipssamlinger og hjørnelister. Spartelmassens unikke egenskaber gør at papirstrimmel og hjørneliste armeres
bedst muligt og giver stærke og pæne hjørner. Godkendt til ilægning af papirstrimmel.
Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963.

DALAPRO LIGHTNING ROBUST

Spartelmasse til ekstra slidstærke overflader
En grå sprøjtespartelmasse specifikt udviklet til fuldspartling hvor en mere slidstærk overflade
efterspørges, fx på skoler og hospitaler, i gangarealer og trappeopgange. Godkendt til ilægning
af papirstrimmel. Produktet er også egnet til limning af hjørnelister. Opfylder kravene til
CE-mærkning i henhold til EN 13963.
Sæk

15 l		

Artikelnr. 115705015

DALAPRO AIRLESS HYDRO

Vådrumsspartelmasse

En blå sprøjtespartelmasse specielt til vådrum. Spartelmassen er egnet til indendørs vægge
og lofter ved både renovering og nybyggeri. Giver en hård og vandafvisende overflade og kan
også benyttes når man vil opnå en ekstra slidstærk overflade, for eksempel i offentlige lokaler.
Godkendt til ilægning af papirstrimmel. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN
13963.
Sæk

15 l		

Artikelnr. 630103

DALAPRO LIGHTNING MEDIUM PLUS

Allround sprøjtespartelmasse

En grå Svanemærket allround rullespartelmasse. Egnet til indendørs vægge og lofter ved
renovering og nybyggeri. Godkendt til ilægning af papirstrimmel. Opfylder kravene til
CE-mærkning i henhold til EN 13963.
15 l		

Artikelnr. 116705015
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Sæk

Spartel
3097 0004

DALAPRO AIRLESS NOVA

Spartelmasse til nybyggeri

En hvid Svanemærket sprøjtespartelmasse til nybyggeri og renovering. Egnet til indendørs
vægge og lofter. Egnet til fuldspartling og korning. Godkendt til ilægning af papirstrimmel.
Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963.
15 l		

Artikelnr. 610216
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Sæk

Spartel
3097 0004

DALAPRO AIRLESS SPRAY

Spartelmasse til nybyggeri

15 l		

Artikelnr. 630139

N
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Spartel
3097 0004

DALAPRO S

Spartelmasse til nybyggeri
En hvid sprøjtespartelmasse til nybyggeri og renovering. Egnet til indendørs vægge og lofter
ved både renovering og nybyggeri. Egnet til fuldspartling og korning. Opfylder kravene til
CE-mærkning i henhold til EN 15824.
Sæk

15 l		

Artikelnr. 630101
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En hvid Svanemærket sprøjtespartelmasse til nybyggeri og renovering. Egnet til indendørs
vægge og lofter ved både renovering og nybyggeri. Egnet til fuldspartling og korning. Opfylder
kravene til CE-mærkning i henhold til EN 15824.

PULVERSPARTELMASSER
Pulverspartelmasse kan være effektivt hvis man har store huller der
skal fyldes, eller hvis man har et tidspresset projekt hvor man er nødt
til at spartle flere gange samme dag.

DALAPRO DM20

Hurtighærdende spartelmasse
En hvid pulverspartelmasse til hurtige reparationer. Pulveret er gipsbaseret
og nemt at blande til en elastisk konsistens og har en kort bearbejdningstid på
cirka 20 minutter. Egnet til indendørs vægge og lofter ved både renovering og
nybyggeri. Produktet er formstabilt, synker minimalt og sprækker ikke.
Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 13963.
Sæk

5 kg		

Artikelnr. 620612

DALAPRO DM40

Reparationsspartelmasse
En hvid pulverspartelmasse. Pulveret er gipsbaseret og nemt at blande til
en elastisk konsistens og har en bearbejdningstid på cirka 40 minutter. Egnet
til indendørs vægge og lofter ved både renovering og nybyggeri. Produktet
er formstabilt, synker minimalt og sprækker ikke. Opfylder kravene til
CE-mærkning i henhold til EN 13963.
Sæk

12,5 kg		

Artikelnr. 620626

DALAPRO DM60

Multifunktionel spartelmasse
En hvid pulverspartelmasse hvor der er behov for længere bearbejdningstid.
Pulveret er gipsbaseret og meget nemt at blande til en elastisk konsistens.
Produktet har en bearbejdningstid på cirka 60 minutter. Egnet til indendørs
vægge og lofter ved både renovering og nybyggeri. Produktet er formstabilt,
synker minimalt og sprækker ikke. Opfylder kravene til CE-mærkning i
henhold til EN 13963.
Sæk

12,5 kg		

Artikelnr. 620610

DALAPRO DM REPAFIX

Spartelmasse til brug både inde og ude
En hvid letbearbejdet pulverspartelmasse til inden- og udendørsbrug. Pulveret
er cementbaseret og meget nemt at blande. Produktet har en bearbejdningstid
på cirka 60 minutter. Egnet til vægge og lofter ved både renovering og nybyggeri.
Produktet er formstabilt, synker minimalt og sprækker ikke. Kan sømmes og
skrues. Opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 998-1.
Sæk

4 kg		
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Artikelnr. 620635

Pulver + Plaster =
Førstehjælp
Reparer huller i gipsvægge med
gipsplaster og pulverspartelmasse.
Mindre huller kan udbedres alene
med pulverspartelmasse.
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LIM
Når du skal sætte tapet op, er det naturligvis vigtigt at have en lim der er tilpasset
til materialet. Vores sortiment indeholder fire limprodukter i professionel kvalitet
som bidrager til såvel en nem arbejdsgang som et perfekt slutresultat.

DALAPRO ALLROUND ADHESIVE

Allround væglim

En hvid Svanemærket allround væglim. En vandbaseret stivelseslim til
opsætning af såvel papir- som non-woven tapet samt finstruktureret glasfiber- og CP-væv. Egnet til de fleste underlag ved nybyggeri og renovering.
5 l		
12 l		

Artikelnr. 636141
Artikelnr. 636140
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Spand

Spartel
3097 0004

DALAPRO EXTRA ADHESIVE

Ekstra stærk væglim

5 l		
12 l		

Artikelnr. 636147
Artikelnr. 636146
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S

En hvid Svanemærket væglim med ekstra stærk vedhæftning. En vandbaseret
stivelseslim til opsætning af glasvæv, hessian, tekstilstruktur og vinyltapet
med papirbagside. Egnet til de fleste underlag ved nybyggeri og renovering.
Fordi limen er ekstra stærk, egner den sig hvor man har tykkere væv eller
tapet som skal opsættes på for eksempel et ikke-sugende underlag.

Spartel
3097 0004

DALAPRO HYDRO ADHESIVE

Væglim til vådrum

En hvid vandbaseret stivelseslim til vådrum. Til opsætning af glasvæv,
vinyltapeter med polyesterglasfiber eller vævbagside op til 0,6 mm. Egnet
til de fleste indendørs underlag ved nybyggeri og renovering.
Spand
Spand

5 l		
12 l		

Artikelnr. 636143
Artikelnr. 636142

DALAPRO WALLPAPER ADHESIVE

Væglim til papirtapeter

5 l		
12 l		

Artikelnr. 636145
Artikelnr. 636144

N
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Spartel
3097 0004
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En gennemsigtig Svanemærket væglim i professionel kvalitet. En vandbaseret
stivelseslim til opsætning af papirtapeter og tapeter af akryl eller vinyl med
papirbagside. Egnet til de fleste underlag ved nybyggeri og renovering.

Vælg den rigtige lim
Vores letbearbejdede limprodukter er fremstillet
med fokus på at være nemme at arbejde med og give
et perfekt slutresultat med glatte overflader!

EM ÆRK

Dalapro®
Wallpaper
Adhesive
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Hydro
Adhesive

Spartel
3097 0004
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Dalapro®
Extra
Adhesive

T
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Dalapro®
Allround
Adhesive

Spartel
3097 0004

Tapeter
Glasfibervæv
Glasfiberfrit væv
Tekstil
Papir
Vinyltapeter
Vådrum
Ekstra stærkt
Hvid
Gennemsigtig
Svanemærket

påføre.
• Nem at
j.
de og drø
n
e
d
y
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t
e
•L
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• 1 liter r
4-6 kvm.
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TILBEHØR
Med smart tilbehør bliver det så meget nemmere at få et virkelig godt slutresultat.
Vi tør desuden love at arbejdet samtidig bliver tilsvarende meget sjovere at udføre.
Her har vi samlet det tilbehør du ikke vil være foruden.

HABITO OUTSIDE 90

Hjørneliste til udadgående 90-graders hjørner
En hjørneliste der skal fikseres i spartelmasse, til udadgående 90-graders
hjørner. Egnet til gips, beton, væv og malede flader. Hjørnelisten er opbygget
af en co-polymerkerne indstøbt i papir, som gør listen meget stærk og
modstandsdygtig over for revner og slid. Den er formstabil og påvirkes ikke
af temperatur- eller fugtvariationer. For- og bagsiden er beklædt med et
tætfibret specialpapir som er designet til at give den bedste vedhæftning
for spartelmasse. For bedste resultat skal listen fikseres i Dalapro Joint og
spartles over med et slutlag af Dalapro Nova, og der skal benyttes hjørneværktøj ved montering.
Længde: 2,5 m
Længde: 2,7 m
Længde: 3,0 m

Artikelnr. 642174
Artikelnr. 642173
Artikelnr. 642172

HABITO FLEX 83

Fleksibel hjørneliste på rulle
En fleksibel hjørneliste der skal fikseres i spartelmasse. Egnet til indad- og
udadgående hjørner på gips, beton, væv og malede overflader i alle vinkler.
Hjørnelisten er opbygget af en co-polymerkerne indstøbt i papir, som gør
listen meget stærk og modstandsdygtig over for revner og slid. Den er formstabil og påvirkes ikke af temperatur- eller fugtvariationer. For- og bagsiden er
beklædt med et tætfibret specialpapir som er designet til at give den bedste
vedhæftning for spartelmasse. For bedste resultat skal listen fikseres i
Dalapro Joint og spartles over med et slutlag af Dalapro Nova, og der skal
benyttes hjørneværktøj ved montering.
Længde: 30 m

Bredde: 83 mm

Artikelnr. 642176

AQUABEAD OUTSIDE 90

Forlimet hjørneliste til udadgående hjørner
En forlimet hjørneliste der er egnet til udadgående 90-graders hjørner på
papirbeklædte gipsplader. Listen skal sprayes rigeligt med rent vand og
derefter trykkes fast. Papiret sikrer vedhæftningen til efterfølgende spartelmasselag. Hjørnelisten er opbygget af en co-polymerkerne indstøbt i papir,
som gør listen meget stærk og modstandsdygtig over for revner og slid.
For bedste resultat benyttes hjørneværktøj ved montering.
Længde: 2,5 m			
Længde: 2,7 m
Længde: 3,0 m
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Artikelnr. 642137
Artikelnr. 642135
Artikelnr. 642138

AQUABEAD FLEX PRO

Fleksibel hjørneliste på rulle
En forlimet fleksibel hjørnelist på rulle. Egnet til udadgående og indadgående
hjørner og andre vinkler på papirbeklædte gipsplader. Listen skal sprayes
rigeligt med rent vand og derefter trykkes fast. Papiret sikrer vedhæftningen
til efterfølgende spartelmasselag. Hjørnelisten er opbygget af en co-polymerkerne indstøbt i papir, som gør listen meget stærk og modstandsdygtig
over for revner og slid. For bedste resultat benyttes hjørneværktøj ved
montering.
Længde: 25 m

Bredde: 85 mm

Artikelnr. 642142

LEVELLINE FLEX

Hjørneliste

En fleksibel hjørneliste der skal fikseres i spartelmasse. Egnet til indad- og
udadgående hjørner på gips, beton, væv og malede overflader i alle vinkler.
Hjørnelisten er opbygget af en co-polymerkerne som er indstøbt i papir. Den
er formstabil og påvirkes ikke af temperatur- eller fugtvariationer. For bedste
resultat benyttes hjørneværktøj ved montering.
Længde: 30 m

Bredde: 70 mm

Artikelnr. 642181

MARCO JOINT TAPE

Papirstrimmel

Marco Joint Tape er en papirstrimmel til stærk armering af gipsplader og
andre pladesamlinger på lofter og vægge. Giver mere holdbare gipssamlinger.
Godkendt i henhold til standard EN 13963, spartelmasse til gipsplader.
Længde: 23 m
Længde: 76 m
Længde: 150 m

NYHED!

		
		
		

Artikelnr. 642116
Artikelnr. 642115
Artikelnr. 642114

FIBAFUSE

Glasfiberstrimmel
FibaFuse er en tynd og fleksibel glasfiberstrimmel specielt fremstillet til
stærk armering af pladesamlinger og revner i lofter og vægge. Optimal
hvor overfladen mangler forsænkning, for eksempel i tværsamlinger,
revner i beton eller på fibercementplader. Skimmelhindrende iht. ASTM
D3273 skimmeltest.
Artikelnr. 642103
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PLASTERBOARD PATCHES

Gipspladeplaster

Et reparationsplaster til udbedring af mindre huller og skader på indendørs
vægge, lofter og døre på gipsplader. Reparerer huller efter for eksempel
fejlboring eller flytning af eldåser og spotlights i loft og vægge. Gipsplasteret
har en metalplade som er selvklæbende, hvilket gør det hurtigt og nemt at
montere. Fås i tre størrelser.
2 stk.
5 stk.
5 stk.

50x50 mm
100x100 mm
150x 50 mm

Artikelnr. 642123
(totalt 12 plastre)

DALATEX

Armeringsdug
Et glasfiberfrit væv til beklædning og armering af lofter og vægge hvor man
ønsker en glat overflade. Vævet er fremstillet af bløde cellulose/polyesterfibre,
hvilket gør det til et arbejdsmiljømæssigt bedre alternativ end glasfibervæv.
Dalatex armeringsdug er skånsom mod hud og luftveje, nem at arbejde med,
og maleren får et støvfrit arbejdsmiljø. Dalatex er egnet til alle normalt forekommende underlag. Men ikke i vådrum. Limning skal ske på tørre, faste og
rengjorte overflader ved en temperatur på mindst +5 °C. Limen appliceres med
sprøjte eller rulle. Vævet stødes kant i kant og skal tørre inden det grundes
med grundmaling.
Dalatex CP 80
Dalatex CP 100A

0,8x25 m
1,0x50 m

Artikelnr. 640117
Artikelnr. 640110

DALAPRO FLEX

Malerfuge

En hvid elastisk malerfuge til tætning af fuger og revner omkring døre,
vinduer og hjørner. Malerfugen har meget fin vedhæftning mod de fleste
underlag indendørs og udendørs. Fugen skal altid males over.
Patron

0,3 l		

Artikelnr. 620630

DALAPRO DESIGN TOPCOAT

Overfladebehandling der forsegler spartlede overflader
En gennemsigtig vandbaseret overfladebehandling som forstærker spartlede
overflader og gør dem mere modstandsdygtige over for slag, skrabemærker
og fugt. Bruges sammen med spartelmassen Dalapro Design og kun indendørs
i tørre rum. Efter påføring bevarer spartelmassen sit rustikke udseende, og
eventuelle farvevariationer bliver fremhævet.
Flaske

1 l		
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Artikelnr. 620640

VÆRKTØJ
Spartelværktøj, strimmelholder, teleskopskaft. Listen over det der er nødvendigt i det
daglige arbejde, kan gøres lang. Her finder du det du har behov for – værktøj af god
kvalitet som bidrager til at gøre arbejdet nemmere, og slutresultatet så meget bedre.

SPEED SMOOTHER

Ergonomisk bredspartel
Bredspartel med ergonomisk gribevenligt håndtag med udskiftelige blade af
hærdet stål. Fås i størrelserne 40, 50, 60 og 80 cm. Passer til forlængerskaft
og adapter. Bladene er af hærdet rustfrit stål, 0,3 mm tykke og med afrundede
kanter.
40 cm Artikelnr. 642200
50 cm Artikelnr. 642201

60 cm Artikelnr. 642202
80 cm Artikelnr. 642203

SPEED SMOOTHER REPLACEMENT BLADES

Ekstra blade

Ekstra blade til Speed Smoother. Nemme at skifte ud. Bladene er af hærdet
rustfrit stål, 0,3 mm tykke og med afrundede kanter.
40 cm Artikelnr. 642206
50 cm Artikelnr. 642207

60 cm Artikelnr. 642208
80 cm Artikelnr. 642209

EXTENSION POLE

Forlængerskaft

Forlængerskaft der passer til Speed Smoother og Adjustment Adapter.
Forlængerskaftet er fremstillet af aluminium for at give en så lav vægt som
muligt og har en Quick Lock-funktion. Overfladebehandlet for at undgå at den
sorte farve smitter af.
Artikelnr. 642226

ADJUSTMENT ADAPTER

Adapter

Adapter til Speed Smoother Holder spartlen fast og kan justeres i forskellige
vinkler for optimal adgang og komfort.
Artikelnr. 642225

STANDARD KNIVES

Spartelværktøj til forskellige formål
Et standardværktøj til spartling. Bladet er stabilt. 1,2 mm tykt af hærdet
rustfrit stål. Værktøjet har en indbygget skruetrækker. Fås i to størrelser,
6 cm og 8 cm.
6 cm
8 cm

Artikelnr. 642213
Artikelnr. 642214
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HEAV Y DUTY

Værktøj til afskrabning af tapeter
Et værktøj med et ekstra kraftigt blad som er vinklet 20 grader for bedste
effektivitet ved afskrabning af tapeter. Vinklen mindsker også risikoen for at
knoerne rammer væggen når man skraber. Bladet er af hærdet rustfrit stål.
Værktøjet har en indbygget skruetrækker.
Artikelnr. 642220

TRIANGLE

Til spartling af vinkler på 90 grader
Til spartling af vinkler i lofter og vægge. Bladet er af hærdet rustfrit stål og
skåret i en vinkel på 90 grader. Værktøjet har en indbygget skruetrækker.
Artikelnr. 642222

HALF MOON

Til spartling af forskellige vinkler
Til spartling af forskellige vinkler og svært tilgængelige steder, for eksempel
bag rør. Bladet er af hærdet rustfrit stål. Værktøjet har en indbygget
skruetrækker.
Artikelnr. 642221

MULTI-TOOL

Allroundværktøj til spartelarbejde
Allroundværktøj af høj kvalitet med mange smarte funktioner. Ekstra kraftigt
blad, der er 1,7 mm tykt og af hærdet rustfrit stål. Kan bruges til rengøring af
rulle og bøjle, udtrækning af søm og skruer samt afskrabning af gammel
maling og tapet. Værktøjet har en indbygget skruetrækker.
Artikelnr. 642219

PAPER TAPE HOLDER

Holder til papirstrimmel til gipspladesamlinger
Strimmelholder, et praktisk værktøj ved spartling af gipspladesamlinger. Til at
hænge i et bælte, hvilket betyder at du altid har strimlen inden for rækkevidde.
Kan bruges til alle papirstrimler op til 150 meter.
Artikelnr. 642126

DOUBLE BARREL HOPPER

Hjørnelisteværktøj

Et praktisk hjælpemiddel til påføring af spartelmasse på hjørnelister. Giver
fleksibel og hurtig montering. Kan bruges til alle typer hjørneforstærkninger
til ind- og udadgående hjørner. Produktet er af høj kvalitet, meget slidstærkt
og har ingen løse dele som kan blive væk.
Artikelnr. 642157

34

OUTSIDE 90 ROLLER

Værktøj til forstærkning af udadgående hjørner
Outside Roller er et kvalitetsværktøj til montering af lister i udadgående
hjørner. Rullen presser overskydende spartelmasse ud og giver en hurtig
og nem montering. Produktet er af høj kvalitet, meget slidstærkt og nemt
at holde rent.
Artikelnr. 642191

INSIDE 90 ROLLER

Hjørnelisteværktøj til indadgående hjørner
Inside Roller er et kvalitetsværktøj til montering af lister i indadgående
hjørner. Rullen presser overskydende spartelmasse ud og giver en hurtig
og nem montering. Produktet er af høj kvalitet, meget slidstærkt og nemt
at holde rent.
Artikelnr. 642190

EXTENSION SHAFT

Forlængerskaft

Et justerbart forlængerskaft til rulleværktøj. Gribevenligt håndtag. Specielt
tilpasset til vores rulleværktøj.
Artikelnr. 642130

ADAPTER

Adapter til Teleskopskaft
Praktisk og fleksibel plastadapter som passer til de mest almindeligt
forekommende skafter på markedet. Nem at klikke fast på skaftet. Adapteren
er nødvendig for at vores rulleværktøj kan passe til forlængerskaftet.
Artikelnr. 642186

SPEED MAX ROLLER

Spartelmasserulle

Sort rulle med bøjle specielt udviklet til spartelarbejde. Arbejdet går hurtigere
med rulle og er mere skånsomt for ryg og skuldre. Benyttes sammen med
Dalapro Rullespartelmasse.
80 mm
180 mm
230 mm

Artikelnr. 642230
Artikelnr. 642231
Artikelnr. 642232

SPEED MAX REFILL

Refill til spartelmasserulle
Refill til Speed Max Roller. 5-stks.
80 mm
180 mm
230 mm

Artikelnr. 642235
Artikelnr. 642236
Artikelnr. 642237
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SYSTEMER MED SPARTELMASSE,
TILBEHØR og VÆRKTØJ
Vælg de rigtige spartelmasser, lister og værktøj for nem og hurtig
montering. At benytte systemer som disse gør arbejdet ekstra
nemt og giver det bedst mulige resultat.

HJØRNER

SAMLINGER

BENYT EN AF DISSE
SPARTELMASSER
NÅR DU SPARTLER
FØRSTE OG ANDEN
GANG

TILBEHØR

VÆRKTØJ

SIDSTE SPARTLING,
ET TYNDT LAG

37

BESTILLING, SALG og
TEKNISK SUPPORT
BESTILLING
Du kan bestille ved at ringe eller maile til os.
Bestillingsmail: order.dalapro@saint-gobain.com

Anna Segerstedt
Teamleader & Sales support
Mobil: +46 (0)72-386 91 17
anna.segerstedt@saint-gobain.com

Maritha Lejtorp
Sales Support
Tlf. +46 (0)19-46 34 31
maritha.lejtorp@saint-gobain.com

VORES APP – BEST FINISH
Download vores app, og se hvilken
forskel kvalitetsspartelmasser og
de rigtige hjørnelister gør. Med
vores produkter skjules samlinger,
og hjørnerne klarer slitage bedre.
Find appen på:
dalapro.dk
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SALG OG TEKNISK SUPPORT

Vi har altid arbejdet tæt sammen med vores kunder, og vi deler gerne vores specialistviden
og lange erfaring. Kontakt Bryan Tvedt hvis I har generelle spørgsmål der vedrører
Dalapro. Fredrik og Mattias svarer på tekniske spørgsmål om vores produkter.

Bryan Tvedt
Sales Manager
Denmark, Belgium, Holland, Iceland & UK

Mobil: +45 26 87 51 60
bryan.tvedt@saint-gobain.com

Mattias Hedenström
Technical Specialist
Mobil: +46 (0)72-364 17 38
mattias.hedenstrom@saint-gobain.com

Fredrik Brokmark
International Project Manager
Mobil: +46 (0)70-547 51 92
fredrik.brokmark@saint-gobain.com

TIPS TIL BUTIKKEN
u

Sæt vores produktguideskilt op i butikken.

u

Skriv produktdatablade ud, og sæt dem op ved
siden af pallerne.

u

Hav altid Spartelbogen ”Rätt & Slätt” og
produktkataloget ved hånden i kassen for tips
og råd.

u

Bestil vores foldere, og læg dem frem i butikken.

u

Bliv spartel-professionel. Lær mere om spartelmasser så I nemmere kan hjælpe kunderne, ved
at tage spartelkurset. Sæt også et opslag op så
jeres kunder kan få glæde af det. Bed din sælger
om skilte til at anbringe i kassen eller ved
produkterne.

u Fortæl kunderne om dalapro.dk og sociale medier.
u
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Tal med jeres sælger hvis I ønsker hjælp eller
gerne vil have flere expotips: info@dalapro.com

KONTAKT OS
HOVEDKONTOR OG FABRIK I GLANSHAMMAR
Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
info@dalapro.com
KONTOR OG FABRIK I SALA
Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Norrängsgatan 35
733 38 Sala
+46 (0)224-373 00
info@dalapro.com

SALG OG MARKETING
Jimmy Fröberg
Sales Director
+46 (0)70-615 34 09
jimmy.froberg@saint-gobain.com

TEKNISK SUPPORT
Fredrik Brokmark
International Project Manager
+46 (0)70-547 51 92
fredrik.brokmark@saint-gobain.com

KUNDESUPPORT OG BESTILLING
Anna Segerstedt
Teamleader & Sales support
+46 (0)72-386 91 17
anna.segerstedt@saint-gobain.com

SÆLGER I DANMARK
Bryan Tvedt
Sales Manager
Denmark, Belgium, Iceland & UK
+45 26 87 51 60
bryan.tvedt@saint-gobain.com

Mattias Hedenström
Technical Specialist
+46 (0)72-364 17 38
mattias.hedenstrom@saint-gobain.com

Maritha Lejtorp
Sales Support
+46 (0)19-46 34 31
maritha.lejtorp@saint-gobain.com

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.dk
info@dalapro.com
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