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Wolff Weldmaster 2.0
Sveiseautomat for den
profesjonelle Se side 6

Terrassesliping

Nå er sesongen her!

Se side 8

Malingssprøyter

for proffen fra Wagner Se side 2

Delko Sparkelboks
endelig på lager igjen

Se side 3
Les katalogen her

Se vår produktkatalog!
Vi tilbyr gunstige
finansieringsløsninger gjennom
Nordea Finance

Over 200 sider proppfull med produkter for gulvleggere og profesjonelle håndverkere.

Malingssprøyter
MALINGSSPRØYTER
FRA WAGNER

POWERPAINTER 90 EXTRA
Raskt, rent, perfekt
– med Airless sprøyteanlegg
for mindre oppgaver

• Innovativ High Efficiency Airless-teknologi (HEA): HEA ProTip dysen gir lengre levetid
på grunn av det reduserte sprøytetrykket og opp til 55% mindre sprøytetåke.
• Enkel påføring: Den myke sprøytestrålen gir maksimal kontroll og gjør det vesentlig
enklere å påføre materialet.
• Direkte innsug fra originalbeholderen: Airless-sprøyteanlegget suger materialet
direkte.

go.wagner-group.com/ go.wagner-group.com/
pp90extra-cart
pp90extra-skid

Powerpainter 90 Extra - på vogn
Art.nr: WA2401275
Nobb: 56240266

SUPERFINISH 23 PRO
Profesjonell sprøyting med maksimal
kontroll takket være innovativ
Airless - membranpumpeteknologi
• Innovativ lavtrykks-Airless-teknologi: Opp til 55%
mindre sprøytetåke, med maksimal kontroll.
• Fleksibel sugeslange: Membranpumpen suger
materialer som dispersjonsmaling, latexmaling
eller lakk direkte fra originalbeholderen.
• Til mellomstore dispersjonsoppgaver
• Kompakt: Med høydejusterbart teleskophåndtak for
enkel transport og plassbesparende oppbevaring.
• Quality Long Stroke Technology (QLS): For lang
levetid, enkelt vedlikehold og minimal slitasje.
Superfinish 23 Pro
Art.nr: WA2399198
Nobb: 56240255

go.wagner-group.com/
sf23pro

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON!
KVALITET FOR FAGFOLK
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Verktøy og utstyr

Sparkelboks DELKO PROFF DT-AHZ
For pålegging av sparkeltape og sparkel
i en operasjon på gipsplateskjøter på rette
vegger og innvendige hjørner.

ENDELIG

RELANSERING

Produktinformasjon:

TILBAKE!

• Produsert i Polycarbonat ABS
• Passer for både høyre- og venstrehendte
• Justerbare håndtak
• Renslig i bruk - mindre søl
• Utviklet av profesjonelle for proffe
• Vekt: 1,3 kg

Sparkelboks Delko Proff
Art.nr: 8619720
Nobb: 53574723

TAPETSTRIPPER STEAM MOD HTW-5

Effektiv fjerning av tapet
Fyll på med varmt eller kaldt vann fra springen og koble til strømforsyningen.
HTW-5 vil dampe i løpet av 10 til 25 minutter, og fortsette å dampe i opptil en
og en halv time før den automatisk slås av når lavt vannivå er nådd.

PARTI-PRIS!
Kr. 2.625,-

Nettopris - ingen ytterligere avtalerabatter
gjelder. Tilbudet gjelder så langt
beholdningen rekker.

Den varme damptanken, laget av en marin legering som ikke ruster,
er fullstendig skjermet fra brukeren mens fire hjul gir den
utmerket mobilitet.
• Designet for verktøyutleie og profesjonelle, og er den mest
produktive, sikreste og enkleste måten å fjerne tapet på.
• Produserer damp med akkurat det rette trykket og temperaturen
for rask effektiv stripping med minimum kondensering.
• Et unikt, to-trinns anti-skålde system forhindrer uønskede utslipp
av varm damp og vann.
• Fjerner enkelt lakk, vinyl, folie, papir og malte tapeter. HTW er like
effektivt på ikke-papirbaserte veggbelegg som materialer festet
med UPVA lim.

KVALITET FOR FAGFOLK

Tapetstripper Steam HTW-5
Art.nr: 8624510
Nobb: 50874437
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Hjørneprofiler

Perfekte hjørner
raskt og enkelt

Lettmontert hjørnebeskyttelse for
utvendige gipshjørner
• CornerGuard® selvklebende hjørnebeskyttelse med
tape gir raskt og enkelt rette og sterke hjørner.
• Beregnet for bruk på kartongkledde standardgipsplater
innendørs.
• Rask og enkel montering
• Ved første oversparkling brukes en limende sparkelmasse
(godkjent for papirremse ved skjøtsparkling) for best
vedheft mot profilen.

• Svært rask og enkel å montere
– kan sparkles over rett etter oppsetting
• Lett å klippe til riktig lengde med vanlig saks
• Pene, rette og solide hjørner
• Utstyrt med sparkelnese
• Bygger lite
• Lav vekt (ca 0,06 kg/lpm)

• Fremstilt av miljøvennlig, gjenvinnbar ABS-plast.
Cornerguard Hjørneprofil 2,5m
Art.nr: CG25
Nobb: 54075352

Cornerguard Hjørneprofil 2,7m
Art.nr: CG27
Nobb: 54075363

Cornerguard Hjørneprofil 3,0m
Art.nr: CG30
Nobb: 54075378

Rulle med håndtak for å tette bånd i horisontale
og vertikale hjørner.
Med håndtak på 140cm kan du bruke rullen på
takhøyder opp til 3,5 meter. Aluminiumshåndtak
og kule i rustfritt stål.

Hjørnerulle utvendig
Art.nr: PH150
Nobb: 47438633

KVALITET FOR FAGFOLK
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Trapperenovering

Vedlikeholdsfritt
og kostnadseffektivt

TRAPPERENOVERING
i laminat med trestruktur
Plantrinn i slitesterkt laminat med kjerne av MDF og med fire ulike
dekorer som passer den skandinaviske stilen. De 9 mm tykke trappefornyelsestrinnene finnes i to ulike størrelser og har integrert trappenese.
Tilbehøret i konseptet gjør monteringen enkel og sluttresultatet profesjonelt.
VEDLIKEHOLDSFRITT OG KOSTNADSEFFEKTIVT
Trappefornyelsestrinnene i laminat er et billigere alternativ til de i massivt tre. Trinnene er, på grunn av sine
dimensjoner, beregnet på de rette trappene. Enkle å lime på plass samtidig som de verken krever noen
etterbehandling eller løpende vedlikehold.
KVALITET OG SLITESTYRKE MED TYDELIG STRUKTUR
Laminattrinnene i serien Trend har en matt og naturtro overflatestruktur samt jevnhet i fargenyansen. Trinnene er
svært bestandige mot slitasje og klassifiseres som AC4 på en 5-gradet skala som beskriver målet på slitestyrke.
TREND – 9 mm
Plantrinn i slitesterkt laminat med en kjerne av MDF.
For fornyelse av rette trapper.

Trappefornyelsestrinn laminat
hvit Laminat med MDF-kjerne

Trappefornyelsestrinn laminat
grå eik Laminat med MDF-kjerne

Trappefornyelsestrinn laminat
eik Laminat med MDF-kjerne

Trappefornyelsestrinn laminat
mørk eik Laminat med MDF-kjerne

Enkelttrinn (mm
B1000xD305xT9 – Art. L81712
B1300xD368xT9 – Art. L81713

Enkelttrinn (mm)
B1000xD305xT9 – Art. L81704
B1300xD368xT9 – Art. L81705

Enkelttrinn (mm)
B1000xD305xT9 – Art. L81700
B1300xD368xT9 – Art. L81701

Enkelttrinn (mm)
B1000xD305xT9 – Art. L81708
B1300xD368xT9 – Art. L81709

Vår serie trappefornyelse
i laminat er også
PEFC-sertifisert, for et ansvarsfullt skogbruk.

KVALITET FOR FAGFOLK

Se brosjyre

Se vår spesialbrosjyre
om Lundbergs
trappefornyelse

Se video

Se vår video som viser
trappefornyelse i praksis

(Finnes også i papirutgave)
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Maskiner og utstyr
Wolff Weldmaster 2.0 230V/50Hz

Sveiseautomat for den profesjonelle
Weldmaster 2.0 med den nyeste teknologien
tilbyr presise sveiseresultater kombinert med
høy arbeidshastighet.
• Spesialdyser muliggjør sveising av PUR-belagte belegg
• Nøyaktig definert temperaturforvalg gjennom digital styring
• Enkel styring gjennom sentralt kontrollpanel
• Kan brukes til alle elastiske belegg (vinyl, linoleum,
polyolefin, gummi, PUR)
• Bedre sveiseresultater på grunn av variabelt kontakttrykk
• 4-dobbelt sveisedyse: 4 enkeltdyser sørger for målrettet
fordeling av den varme luften
• Automatisk veggutkobling med samtidig løfting av
varmeelement og avstengning av
lufttilførselen forhindrer
brannskader på gulvet

SCRUBS er et unikt håndrensesystem, som
kombinerer ikke bare en høykvalitets rensevæske,
men en meget effektiv absorberende filtduk.
PRODUCT BENEFITS/FEATURES:
Bortsett fra normal skitt og søle, vil SCRUBS
 The Weldmaster 2.0 with the latest technology offers precise
fjerne, olje, tjære, trykksverte, asfalt, voks, maling,
SCRUBS IN-A-BUCKET
silikon samt flere andre vanskelige stoffer.
welding results combined with high working speed
Dukene er i praktisk og effektiv størrelse på
 Special nozzles enable welding of PUR-coated coverings
26,7 x 31,1 cm.

EFFEKTIV HÅNDRENS






230 V / 50 Hz
3100 W
1,7-5,8 m/min.
14 kg

Wolff Weldmaster 2.0
Art.nr: 8621630
Nobb: 60008264

KJØP 6 STK
(1 KARTONG)
BETAL FOR 5!

Scrubs Håndrens
Art.nr: H1042272
Nobb: 56646898

Precisely defined temperature preselection through digital control

VALSER FOR ALLE FORMÅL
Simple control through central control panel

Art.nr.
8611705
8611700
8611600
8611750
8611650

Can be used for all elastic coverings (vinyl, linoleum, polyolefin,
Visste
duPUR)
at vi har et stort utvalg av valser som gir økt effektivitet og bedre
rubber,
ergonomi? Med vekter fra 28 til 80 kg, og bredder fra 30 til 52 cm, dekker
 vi
Better
welding
results due to variable contact pressure
de aller
fleste behov.


Strøm:
Motor:
Hastighet:
Vekt:

Nobb nr.
52662585
27354471
27354463
60038158
60028167

Beskrivelse
Gulvleggervalse 2-delt, 300mm, 28 kg, med håndtak
Gulvbeleggvalse 4-delt, 490mm, 30 kg, med håndtak
Gulvbeleggvalse 4-delt, 490mm, 50 kg, med håndtak
Gulvbeleggvalse 4-delt, 490mm, 68 kg, med håndtak
Gulvbeleggvalse 4-delt, 520mm, 80 kg, med håndtak

4-fold welding nozzle: 4 single nozzles provide for targeted distri
bution of the hot air



Automatic wall switch-off with simultaneous lifting of the heater
and shut-off of the air supply. This prevents burns to the floor
covering are avoided

Wolff Vario Silent Stripper

Det perfekte valg
for lydsvak gulvstripping

KVALITET FOR FAGFOLK
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1644225944

• Fjerner gulvbelegg av vinyl, linoleum, gummi og tekstil
• Stille motor gjør det mulig å bruke maskinen selv under normal
arbeidstid (sykehus, kontorbygg)
• Selvgående maskin og kontroller integrert i toppen av
håndtaket for flott, praktisk betjening
• Enkel transport på grunn av avtagbar vekt og håndtak
• Pull-Back-System for sikker betjening i hjørner og langs vegger
• Vario-Drive: variabel hastighetsregulering mellom 2,5 og 17 m/min
• Utskiftbare bladadaptere kan brukes til å justere til forskjellige
gulv og arbeidsforhold
91556-0 | Fax +49 7062-91556-44 | tools@uzin-utz.com | •
www.wolff-tools.com
Ladeport for USB-enheter i kontrollpanelet

Strøm:
Motor:
Omdreininger:
Arbeidsbredde:
Hastighet:
Støynivå drift:
Støynivå stripping:
Vibrasjon hånd/arm:
Vekt:

230 V / 50 Hz
1650 W
3000 rpm
250 mm
2,5-16 m/min.
70 dB(A)
83 dB(A)
3,3 m/s
107 kg

Wolff Vario Silent Stripper
Art.nr: 8625850
Nobb: 27358654
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undergulv med gamle vannfaste lim- eller
sparkelmasserester
nye, fastskrudde sponplater P4 – P7 eller OSB 2 – OSB 4
plater
bestående keramikk- / natursteinbelegg, terrasso o.l.
ferdiggulv, gips-fiberplater
gulvvarme
trinsestolbelastning iht. DIN EN 12 529 fra 1 mm
sparkeltykkelse
for høy belastning i bo-, nærings- og industriområde,
f.eks. sykehus, travle kjøpesentre, industrihaller, osv.

EN 13813: CT-C40-F7
Reaction to fire
A2fl-s1
Release of corrosive substances CT
Compressive strength
C40
Flexural strength
F7

Byggkjemi

UZIN NC 170 LEVELSTAR - 25 kg

PRODUKTFORDELER / EGENSKAPER:
Sparkel-, avrettings- og nivelleringsmasse med høyytelses
plastiseringsmiddel-teknologi med utmerket
flytegenskaper og raskt klar for belegging også ved
vanskelige klimaforhold. De fleste gulvbelegg kan installeres
etter ca. 6 timer*. Gir dermed en rask og sikker legging ved
kontraktarbeid. Kan pumpes, for innendørs bruk.



Premium selvutjevnende
sparkelmasse




utmerket flytegenskaper
tørker hurtig, beleggklar etter 6 timer*
svært høy fasthet
svært glatt overflate

TEKNISKE DATA:

Selvutjevnende, hurtig og ekstremt glatt
sementbasert sparkelmasse med Level Plus
Effekt S. For alle lagtykkelser.
• Utmerkede flytegenskaper
• Tørker hurtig, beleggklar etter 6 timer*
• Svært høy fasthet
• Svært glatt overflate

Emballasje

Papirsekk

Emballasjestørrelse

25 kg

Holdbarhet

minst 9 måneder

Vannmengde

ca. 6,5 liter per 25 kg sekk

Farge

grå

Forbruk

ca. 1,5 kg/m² per mm tykkelse

Ideel
bearbeidingstemperatur

15 °C - 25 °C

Ileggstid

20 – 30 minutter*

Belastningsbar

etter 1,5 - 2 timer*

Klart til gulvlegging

etter ca. 6 timer*

Minste arbeidstemperatur

10 °C på gulvet

Spredning

ca. 150 mm ± 5 mm

Brannsikkert

A2fl-s1 iht. DIN EN 13 501-1

* Ved 20 °C / 65 % RF ved maks. lagtykkelse på 5 mm. Se «Klar for belegging».

UZIN NC 170 Levelstar 25 kg
Art.nr: U1062
Nobb: 49077802
1649056548

UZIN | A brand of UZIN UTZ
DE | Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | 89079 Ulm | Telefon +49 731 4097-0 | Telefax +49 731 4097-110 | E-Mail info@uzin.de | Internet www.uzin.de
NO | Industri og Boligprodukter AS | Brobekkveien 80 C, bygg C8 | 0582 Oslo | Tel.: +47 35 50 64 00 | E-Mail post@uzin.no | Internet www.uzin.no
Html dieser Variable wird vom CSS ausgeblendet. Dadurch wird der Header der ersten Seite aber auch automatisch nur auf der ersten Seite angezeigt.

UZIN KE 2000 SL - Produktdatablad
14 kg

Elektrisk ledende universallim
Universallim

UZIN KE 16

Elektrisk ledende fiberlim for PVC-,
gummi-, linoleum- og teppebelegg.

Dispersjonslim for teppe- og PVC-belegg samt linoleum

• Utpreget ledningsevnekonstansBRUKSOMRÅDER:
• Utmerkede bruksegenskaper  myke teppebelegg
 formstabile PVC-LVT
• Lavt forbruk
 homogene og heterogene PVC- og CV-belegg i baner og
plater, kvartsvinylplater
• Kobbertråd kan leveres



UZIN KE 2000 SL 14 kg
Art.nr: U14162
Nobb: 49033838

linoleum i baner opptil 2,5 mm
korklinoleum, korkment samt alle UZIN isolerings- og
leggeunderlag

EGNET PÅ / FOR:






absorberende sparklede underlag
gulvvarme
egnet for stolruller iht. DIN EN 12 529
våt-sjamponering- og spray-ekstraksjon rengjøring iht.
RAL 991 A2
normal belastning (f.eks. bolig, skoler, restauranter)

PRODUKTFORDELER / EGENSKAPER:
UZIN KE 16 er et svært emisjonsfattig dispersjonslim med
universelt bruksområde og kurt ventileringstid, som brukes
på absorberende underlag. Innendørs.





UZIN KE 16 - 14 kg

kan brukes universelt
luktnøytral under og etter bearbeiding
veldig lett å stryke
kort ventileringstid

Prisgunstig prosjektlim
Dispersjonslim for teppe- og PVC-belegg samt linoleum

TEKNISK DATA:

• Myke teppebelegg
• Formstabile PVC-LVT
• Homogene og heterogene PVC- og CVbelegg i baner og plater, kvartsvinylplater
• Linoleum i baner opptil 2,5 mm
• korklinoleum, korkment samt alle UZIN
isolerings- og leggeunderlag

Emballasje

KU-plast spann

Emballasjestørrelse

14 kg

Holdbarhet

minst 12 måneder

Farge i våt

kremhvit

Farge i tørr

beige

Forbruk

250 - 600 g/m²

Ileggningstid

5 - 20 minutter*

Ileggstid

10 - 30 Minutter*

Minste arbeidstemperatur

15 på gulvet

Kan belastes

etter 24 timer*

Klar til sveising/trådfuging

etter ca. 24 timer*

Maksimal styrke

etter 3 dager

* Ved 20 °C og 65 % RF.

UZIN KE 16 Prosjektlim 14 kg
Art.nr: U69343
Nobb: 54090566
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Perfekt for utleie

Blitz Terrassesliper
• Skånsom og effektiv renovering av
terrassegulv i tre
• Rengjøring og sliping av terrassegulv
i én operasjon
• Tørrsliping - ingen kjemikalier eller vann
• Påfør olje eller beis umiddebart
etter rensing

Se video

Nå er den store sesongen for utvendig vedlikehold igang.
Med Blitz terrassesliper og Randy kantsliper, renser du
terrassen med kraftige børster, uten vann og kjemikalier.
Terrassen kan behandles samme dag som
du renser.

Terrassesliper Randy
med spesialbørste for kanter og hjørner
Strøm:
Motor:
Arbeidsbredde:
Diam. børste:
Vekt:

230 V 50-60 Hz
1750 W
110 mm
100 mm
3,6 kg

Hjørnesliper Mini
Terrassesliper Blitz
med slipebørste og støvsuger
Strøm:
Motor:
Arbeidsbredde:
Diam. børste:
Vekt:

Terrassesliper Blitz
Art.nr: 8632600
Nobb: 54269653

230 V 7,5 A
2200 W
185 mm
180 mm
61 kg m. vekt

Strøm:
Motor:
Omdr./min:
Diam. børste:
Vekt:

230 V 50-60 Hz
600 W
3000-7000 rpm
0,25x100 mm
1,6 kg

Håndslipemaskin for nøyaktig arbeid for hjørner,
vinkler, kanter på treterrasser. Takket være sin
spesielle form kan maskinen også nå utilgjengelige
områder som ikke kunne slipes tidligere.
Enkel kontroll på hastigheten fra 3000 til 7000
omdreininger pr. minutt.

Terrassesliper Randy
Art.nr: 8632610
Nobb: 54269698

NYHET!

Perfekt lillebror til
Blitz og Randy!
Hjørnesliper Mini
Art.nr: 8632616
Nobb: 60017648

Besøk
www.ibg.no
for flere
produkter
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