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Produkt Dimension Kommentar

331915-B 19 mm x 1,5 m rle

Scotch® Monteringstejp

Monteringstejp för inomhusbruk. Fäster på de flesta
hårda ytor. Föremål, skyltar, termometrar,
upphängningskrokar, affischer, strömbrytare, lister
mm. Tål temperaturer mellan -30°C till +100°C.
Håller 1 kg per 15 cm tejp.

Scotch® Superstark monteringstejp

Till snabb montering av tyngre föremål på jämna och
ojämna ytor som tex postlådor, krokar.
Fästförmåga: Inomhus: 7,5 cm tejp per kg. Utomhus: 15
cm tejp per kg.
Vid härdning i rumstemperatur är 50% av limstyrkan
uppnådd efter ca 20 minuter, 90 % efter 24 timmar och
100 % efter 72 timmar. Limstyrkan kan ökas och
härdningstiden reduceras genom att utsätta limfogen för
högre temperaturer, t ex +70°C i en timme. UV-tålig.

Produkt Dimension Kommentar

341915-B 19 mm x 1,5 m rle

Scotch® Transparent monteringstejp

Till snabb, osynlig montering på glas, akryl och ett
flertal andra material. Fäster 1 kg per 15 cm på hårda
ytor. Tål temperaturer mellan –40°C  – +90°C. Motstår
vatten och de flesta lösningsmedel.

Produkt Dimension Kommentar

351915-B 19 mm x 1,5 m rle

3M Temflex™ Eltejp

3M Temflex isoleringstejp har hög kvalitet. Levereras
i 2 färger i dimension 19 mm x 20 m . Utmärkt till
isolering och för att skydda olika strömförande kablar.
Konsumentförpackad.

Produkt Dimension Färg

1500 19 x 20 m Vit

1030-2 19 x 20 m Svart
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Fuktbeständig maskeringstejp med starkt häftämne.
Används på både jämna, porösa och dammiga ytor, tex
betong, mursten, masonite, behandlat och obehandlat
trä. Den är utmärkt till att användas utomhus. Tål
solljus och bör avlägsnas inom 3 dygn.

Produkt Dimension Färg Kommentar

2060-2 25 mm x 50 m Grön (1)

2060-A 19 mm x 50 m Grön (2)

2060-B 25 mm x 50 m Grön (2)

2060-D 38 mm x 50 m Grön (2)

2060-E 50 mm x 50 m Grön (2)

Scotch® Maskeringstejp med starkt häftämne

Scotch® Långtidsmaskeringstejp

Långtidsmaskeringstejp för inom- och utomhusbruk.
Den är UV-beständig upp till 4 veckor vid normala
förhållanden och upp till 14 dygn vid extremt solljus.
Maskeringstejpen kan användas på glas, plast, metall,
aluminium, behandlat trä och andra jämna ytor. Sitter
säkert och är lätt att ta bort utan att den lämnar några
rester.

Produkt Dimension Färg Kommentar

2090-1 19 mm x 25 m Blå (1)

2090-2 25 mm x 25 m Blå (1)

2090-A 19 mm x 50 m Blå (2)

2090-B 25 mm x 50 m Blå (2)

2090-D 38 mm x 50 m Blå (2)

2090-E 50 mm x 50 m Blå (2)
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Scotch® Maskeringstejp

Papperstejp för enklare maskeringsarbeten, buntning
och förslutning. Bör tas bort inom 30 timmar.  För
inomhusbruk och tåliga ytor.

Produkt Dimension Färg Kommentar

2035-1 19 mm x 50 m Beige (1)

2035-2 25 mm x 50 m Beige (1)

2035-4 38 mm x 50 m Beige (1)

2035-5 50 mm x 50 m Beige (1)

Scotch® Maskeringstejp

Målarnas favorit! Professionell maskeringstejp med
hög häftförmåga. Fäster bra mot  de flesta underlag.
Följsam. Bör avlägsnas inom 3 dygn.

Produkt Dimension Färg Kommentar

2020-1 18 mm x 55 m Beige (1)

2020-2 24 mm x 55 m Beige (1)

2020-4 36 mm x 55 m Beige (1)

2020-5 48 mm x 55 m Beige (1)

Scotch® Maskeringstejp

En professionell maskeringstejp för de flesta
maskeringsarbeten inomhus. Den är dessutom  form-
bar. Tål UV ljus och bör tas bort inom 72 timmar.
Maskeringstejpen sitter säkert och ger jämna färg-
kanter. Den är dessutom lätt att ta bort utan att den
lämnar häftämnesrester.

Produkt Dimension Färg Kommentar

2050-1 19 mm x 50 m Beige (1)

2050-2 25 mm x 50 m Beige (1)

2050-4 38 mm x 50 m Beige (1)

2050-5 50 mm x 50 m Beige (1)

Specialmaskeringstejp för användning på ömtåliga ytor.
Maskeringstejpen är slät med samma typ av häftämne
som Post-it® självhäftande noteringsblock. Används på
ömtåliga ytor som tapeter och nymålat. Den sitter
säkert på släta torra ytor och är enkel att ta bort inom
7 dygn. För inomhusbruk.

Produkt Dimension Färg Kommentar

2070-2 25 mm x 25 m Vit (1)

Scotch® Maskeringstejp för ömtåliga ytor
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Scotch® Maskeringstejp

Papperstejp för enklare maskeringsarbeten, buntning
och förslutning. Bör tas bort inom 4 timmar.  För
inomhusbruk och tåliga ytor.

Produkt Dimension Färg Kommentar

1010-1 19 mm x 50 m Beige (1)

1010-2 25 mm x 50 m Beige (1)

1010-4 38 mm x 50 m Beige (1)

1010-5 50 mm x 50 m Beige (1)

Scotch® Målarremsa

Självhäftande målarremsa med glasfiberförstärkt rygg.
Används vid spackling av skarvar. Utmärkt till
reparation av sprickor och ojämnheter. Den har ett
kraftigt lim som sitter säkert på underlaget. Glasfiber-
nätet förstärker och hindrar sprickor mellan plattorna.

Produkt Dimension Färg Kommentar

3020-1 50 mm x 25 m

3020-2 50 mm x 50 m

Scotch® Byggtejp

Består av smidig och elastisk polyeten-ryggmaterial
och ett agressivt akrylhäftämne som gör att tejpen är
köld-, fukt- och UV-beständig. Fäster bra även i låga
temperaturer och på fuktiga ytor. Kan användas till
försegling, samt skarvning och tätning av plastfolie.
Används också till att skarva fuktmembran/diffusions-
spärrar. En bra universaltejp med en mängd använd-
ningsområden inom bygg och anläggning, lantbruk,
handel och industri när köldegenskaper och aggressivt
häftämne krävs.

Produkt Bredd Längd Kommentar

3500 38 och 50 mm 25 m (1)

2110 50mm 9,1 m

3501 50mm 66m

Scotch® Maskeringstejp

En ljusbeige maskeringstejp av kräppat papper för
generella maskeringsarbeten. Impregnerat ryggmaterial
ger god motståndskaft mot lösningsmedel. Utmärkt
tejp för de flesta applikationer i rumstemperatur, som
tex maskering, fästning, buntning och försegling. Är ej
lämpad för högre temperaturer.

Produkt Bredd Längd Färg

2321 19,25,38,50 mm 50m Beige
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Scotch® Vävtejp

Silverfärgad vävtejp i proffskvalitet. Utmärkt till
tätning av luftkanaler, luftslangar mm. Används också
till olika reparationer och förstärkningar. Kraftigt
vattenfast häftämne.

Produkt Dimension Färg Kommentar

129 50 mm x 9,1 m Silver

133 50 mm x 55 m Silver

Scotch® Transparent vävtejp

Scotch Duct Transparent vävtejp för snygga och hållbara
lagningar som är näst intill osynliga. Stark och enkel att
använda. Tejpen har sex gånger så lång hållbarhet än
andra vävtejper. Fäster på både mjuka och hårda plaster,
jämna träytor, vaxade tyger och grova textilier. Perfekt
för lagning/förstärkning av t ex plastmöbler, presenningar,
leksaker, rullgardiner, regnkläder, väskor m m. Vatten
och UV resistent. Lätt att riva av både lodrätt och vågrätt.
Tejpen är lätt  att separera om häftämnessidorna kommer
i kontakt med varandra.

Produkt Dimension Färg Kommentar

2120-A 48 mm x 18,2 m Transparent

2104-A 36 mm x 3,66 m Transparent, på
ryggkort

Scotch® Vävtejp

Silverfärgad tejp som passar för olika reparationer och
förstärkningar, t ex rörtätning mm. Kraftigt vattenfast
häftämne. En enkel och bra vävtejp. Utmärkt tejp när
det är behov av större mängder.

Produkt Dimension Färg Kommentar

130-E 50 mm x 55 m Silver
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Scotch® Mattejp

Dubbelhäftande tejp med starkt häftämne och plast-
rygg. Används för permanent eller tillfällig montering
av mattor etc.

Produkt Dimension Färg Kommentar

9191-1 50 mm x 5 m

9191-2 50 mm x 25 mm

Dubbelsidig tejp med vävförstärkt rygg för alla typer av
mattor och plastgolv. Limmet är mjukgörarbeständigt
och är fritt från lösningsmedel. Kan också användas på
PVC ytor och mattor med baksida av skumgummi.
Tål temperaturer mellan -20° C och +100° C.
Kan även användas på golv med värmeslingor.

Scotch® Mattejp ”mjukgörarbeständig”

Produkt Bredd Längd Kommentar

9250 -1 50 mm 5 m

9250 -2 50 mm 25 m

Scotch® Packtejp

Scotch packtejp 551 består av Scotchpro™ ryggmaterial
och ett vattenbaserat akrylhäftämne. En kraftig och
stark packtejp som är avsedd för emballering av
kartonger och olika förpackningar. Speciellt utvecklad
för användning på kartonger av både ny och återvun-
nen papp. Finns i brunt och transparent.
Scotch transparenta packtejp är 60% starkare än classic
brun packtejp.

Produkt Bredd Längd Färg

C3866S 38 mm 66 m Brun

C5066S 50 mm 66m Brun

E3866S 38 mm 66m Transparent

E5066S 50mm 66m Transparent

Scotch® Aluminiumtejp

Tillverkad av mjuk aluminiumfolie med ett transparent
akrylbaserat häftämne. Kan användas både inom- och
utomhus. För permanent montering. Reflekterar både
värme och ljus. Används till bl a försegling och tätning.
Klarar temperaturer från -54°C till +150°C. Tjocklek
0,11 mm.

Produkt Bredd Längd Kommentar

1437 50 mm 9 m (1)
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3M Handmaskerare

3M Hand-Masker är det enkla och tidsbesparande maskerings-
systemet för de flesta hantverksjobb. Du monterar maskeringsfolier
med den maskeringstejp du själv önskar.
Idealisk till maskering av vindrutor, dörrar, kök, badrum, väggar osv.
Kan användas med olika typer av maskeringstejper.
Maskeringsfolien har en specialbehandlad yta som minskar risken
för att färg och vätskor rinner av filmen. Statisk elektricitet håller
filmen på plats. Är lättviktig. Motstår fukt - ingen genomvätning.
Tål temperaturer upp till +90°C. Dryg. Finns i många bredder från
30 till 250 cm. Sammantaget är rullen aldrig bredare än 30 cm.

Produkt Kommentar

M 3000K M3X + MFCB 12 kniv

MF 12 300 mm x 165 m

MF 24 600 mm x 55 m

MF 48 1200 mm x 55 m

MF 72 1800 mm x 30 m

MF 99 2500 mm x 30 m

3M Handmaskerare

3M Hand-Masker™ – maskeringsfolie inkl.
monteringstejp. Maskerar stora ytor snabbt och
enkelt. För inom- och utomhusbruk. Folien är
statiskt laddad, d v s folien suger fast mot
underlaget.Vass avrivning gör det enkelt att riva
av efter önskad längd. Idealisk för maskering av
fönster, dörrar, kök, badrum m m. Folien har en
specialbehandlad yta som minskar risken för att
färg och vätskor rinner av. Fuktresistent. Tål
temperaturer upp till + 90°C. Folien har låg vikt.
Finns i två varianter: 2090 med blå långtids-
verkande maskeringstejp. Tejpen är UV-beständig
upp till 4 veckor under normala förhållanden och
14 dygn i direkt solljus. Fäster på de flesta ytor.
2020 har maskeringstejp av standardtyp.

Produkt Dimension Kommentar

PDT2090-24 60 cm x 27,4 m Inkl. folie och dispenser

PT2090-24 60 cm x 27,4 m Refill

PDT2090-48 122 cm x 27,4 m Inkl. folie och dispenser

PT2090-48 122 cm x 27,4 m Refill

PDT2020-72 182 cm x 22,8 m Inkl. folie och dispenser

PT2020-72 182 cm x 22,8 m Refill

PDT2020-99 251 cm x 15,2 m Inkl. folie och dispenser

PT2020-99 251 cm x 15,2 m Refill

Command™ Kabelclips

Smidigt organiserar Command kabelclips
och kabelhängare dina kablar och sladdar.
Ett utmärkt system att använda både hemma
och på kontoret. Diskret och snygg design.
Tack vare Command självhäftande strips är
produkten lätt att ta bort och flytta om utan
att förstöra underlaget. Tag bara tag i fliken
och dra försiktigt så lossnar clipsen. Fäster
på de flesta underlag.

Produkt Kommentar

17301 Kabelclips, medium, 4-pack inkl. strips

17302 Kabelclips, small, 8-pack inkl. strips

17303 Kabelclips, large, 2-pack

17304 Kabelhängare, X-large, 2-pack

17379 Multipack. Innehåller: 8 medium, 8 large, 12 small,
1 kabelhängare,10 small och 2 medium Command
självhäftande strips

17301

17304 17379
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Scotch-Brite™ Skrubbare med handtag

7721 grovskrubbare rengör med grov slipverkan. Används
till ugnsplattor, galler och grillbestick. Även utmärkt till
bortagning av gammal lack och målarfärg.
7722 medium rengör med medium slipkorn. Till rengö-
ring på trä-, vinyl- och klinkergolv. Kan användas till
behandling av ytor inför målning och lackning. Även
till polering av trägolv efter oljebehandling.
7723 finskrubbare rengör utan slipkorn. Utmärkt till
rengöring av badkar, dusch, kakel, glas, bilrutor, båtar
och vid behandling med träolja.

Produkt Färg

7721 Grovskrubbare Svart

7722 Medium skrubbare Blå

7723 Finskrubbare Vit

3M Cellulosasvampar

3M´s cellulosasvampar har hög kvalitet. God
absorberingsförmåga. Används till tapetsering, lutning,
fogning av kakel och till oljebehandling av olika ytor.
Även användbar som bilsvamp.

Produkt Dimension

7449 T 15 x 11 x 4 cm

7456 T 19 x 11 x 5 cm

3M Självhäftande maskeringspapper

Produkt Dimension

851NA 95,2 mm x 22,8 m
Ready-Mask självhäftande maskeringspapper som inte
är kreppat. Utmärkt för maskering längs lister, kanter
och dörrar. Skyddar mot målarfärg. Lätt att applicera
och att ta bort, efterlämnar inga limrester. Motstånd-
kraftig mot lösningsmedel.

3M Rost- och färgborttagare

Är baserade på Scotch-Brite, en konstfiberväv av
nylontrådar som är belagd med slipmineral. Tar snabbt
och enkelt bort rost och färg. Följer ytans konturer utan
att påverka den. Anpassad till slipning och borttagning
på stål, järn, aluminium och andra metaller. Kan även
användas på glasfiber och träytor. Ger en enhetlig och
jämn yta, färdig för målning eller lackering. Finns som
enkel- och dubbelrondell i konsumentförpackning.

Produkt Dimension Kommentar

7771 2,7 x 101 mm Enkel rondell

9099 5,4 x 101 mm Dubbel rondell
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Produkt Dimension Korn Kommentar

9410 127 mm Grov/Med. Rondell för rost & färg på släta ytor

9411 127 mm Fin Rondell för färg & lack på släta ytor

9413 127 mm Fin Rondell för färg & lack på profilerade ytor

9414 127 mm Fin Rondell för färg & lack på stora ytor

9415 1,8 mm Medium Lamellborste

9416 1,8 mm Fin Lamellborste

9419 27 mm Grov/Med. Startset för rost & färg på jämna ytor

9420 27 mm Fin Startset för färg & lack på släta ytor

Scotch-Brite™ Rondeller för borrmaskin

Ett komplett produksortiment för bearbetning av olika ytor. Avsedd att använ-
das tillsammans med borrmaskin eller excenterslip. För borrmaskin rekom-
menderas max. 3500 varv/minut.
Produkterna är baserade på Scotch-Brite, en konstfiberväv av nylontrådar som
är belagd med slipmineraler. Scotch-Brite tar snabbt bort rost, belägg, färg, lösa
fibrer och dylikt. Slipar inte ned ytan, profilen eller konturen. Ger en enhetlig
och jämn yta, klar för efterbehandling som grundning eller målning.
Finns i grov/medium, medium och fin.
Tillbehör; polerskiva och polerkudde.

9414

9410SV

9415-9416 9419-9410

9413-94149420-9411
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3M Slipsvamp

Slipsvamp av polyuretanskum, belagd med slipminera-
ler på fyra sidor. Finns i två varianter grov/medium och
medium/fin. Passar utmärkt för profilerade ytor, som
stolar, bord och lister. Kan sköljas av i vatten och
återanvändas.

Produkt Dim.mm. Korning

908 98 x 68 x 25 Fin/Medium

909 98 x 68 x 25 Grov/Medium

SandBlaster™ Slipsvampar

SandBlaster avverkar 3 ggr snabbare och håller 3 ggr
längre än vanliga slipsvampar. Färgkodningen gör det
enkelt att välja rätt kornstorlek.
P60 = Grön
P80, P150 = Lila
P180 = Gul

Produkt Dim.mm. Korning Färg

62021 96 x 66 x 25 P60 Grön

62022 96 x 66 x 25 P80 Lila

62023 96 x 66 x 25 P150 Lila

62024 96 x 66 x 25 P180 Gul

SandBlaster™ Flexibla slipsvampar

P60 = Grön
Avlägsnar färg. Slipar ner ojämnheter. Slipdamm fäster
inte så lätt i slipsvampen, lätt att rengöra.
P80, P150 = Lila
För obehandlade ytor. Till slutfinish inför målning
och lack. Slipdamm fäster inte så lätt i slipsvampen,
lätt att rengöra.
P180 = Gul
Finslipning mellan målning och lack. Slipdamm fäster
inte så lätt i slipsvampen, lätt att rengöra.

Produkt Dim.mm. Korning Färg

62017 138 x 114 x 5 P60 Grön

62018 138 x 114 x 5 P80 Lila

62019 138 x 114 x 5 P150 Lila

62020 138 x 114 x 5 P150 Gul
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 3M Flexibel slipsvamp

Slipsvamp med slipmineraler av hög kvalitet.
Flexibel och tunn för konturslipning av bord, stolar,
ledstänger och dylikt. Snabbt och jämnt slipresultat på
trä, färg, lack och plast.
Kan användas till både torr- och våtslipning. Slip-
svampen kan rengöras i vatten och har lång livslängd.

Produkt Dimension Korning

916 138 x 114 x 5 Extra fin

917 138 x 114 x 5 Fin

918 138 x 114 x 5 Medium

3M Våtslippapper EAN-kodat

Svart vattenfast slippapper till hand- eller maskin-
slipning av lack, metall, glasfiber och glas.
Slipmineraler av kiselkarbid med ett “A”-ryggmaterial.
Ett tunt flexibelt slippapper som ger aggresiv och jämn
slipning.

Produkt Dimension Korn

734 230 x 280 mm P120, P180,

P240, P400,

P600, P800,

P1200

3M Universalslippapper

Universalt torrslippapper av god kvalitet. För hand- och
maskinslipning av trä, färg, lack, metall, plast och
glasfiber. Ett aggressivt papper med jämn och hög
kvalitet.
210 har slipmineraler av aluminiumoxid.
618 har slipmineraler av kiselkarbid och är
stearatbehandlat.
Levereras i rullar och helark.

Produkt Dimension Korning

210 230 x 280 mm P40, P60, P80,

P100, P120

618 230 x 280 mm P150, P180,

P240

3M Flexibelt slippapper EAN-kodat

Grönt flexibelt slippapper, speciellt utvecklat för
aggressiv slipning av spackel, latex och oljebaserad
färg och lack. Kan även användas på trä och plast.
Levereras i rullar och ark, samt i konsument-
förpackning. Ett fullflex papper som kan vikas utan att
det krackelerar. Det är dessutom fuktresistent.
235U är stearatbehandlat vilket motverkar att papperet
sätter igen. Passar utmärkt till både hand- och maskin-
slipning.

Produkt Dimension Korning

230 U 230 x 280 mm P40, P60

235 U 230 x 280 mm P80, P100,

¨ ¨ P120,

¨ ¨ P180,

¨ ¨ P240
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3M Sliprullar

9033-9047 slippapper med flexibelt
ryggmaterial och med slipmineraler av
aluminiumoxid och silisiumkarbid.
Stearatbehandling ger en snabb och säker
slipning på de flesta ytor utan att pappret
sätter igen. Väl lämpad för färg, lack,
spackel, trä, glasfiber och metall. Slip-
pappret ger ett jämnt resultat och har lång
livslängd.

TSR1-3 utmärkt allround slippapper för
trä, metall och plast.

R9141-43 utmärkt slippapper för trä.
Passar utmärkt för hand- och maskin-
slipning.

Produkt Dimension Korn Användning Färg

9033 95 mm x 2,5 m P 240 Färg, lack, spackel Grön

9034 95 mm x 2,5 m P 180 Färg,lack, spackel Grön

9035 95 mm x 2,5 m P 120 Färg, lack, spackel Grön

9036 95 mm x 2,5 m P 100 Färg, lack, spackel Grön

9037 95 mm x 2,5 m P 80 Färg,lack, spackel Grön

9038 95 mm x 2,5 m P 60 Färg, lack, spackel Grön

9039 95 mm x 2,5 m P 40 Färg, lack, spackel Grön

9047F 115 mm x 2,5 m P 240 Färg, lack, spackel Grön

9041F 115 mm x 2,5 m P 180 Färg, lack, spackel Grön

9042F 115 mm x 2,5 m P 120 Färg, lack, spackel Grön

9043F 115 mm x 2,5 m P 100 Färg, lack, spackel Grön

9044F 115 mm x 2,5 m P 80 Färg, lack, spackel Grön

9045F 115 mm x 2,5 m P 60 Färg, lack, spackel Grön

9046F 115 mm x 2,5 m P 40 Färg, lack, spackel Grön

TSR1 115 mm x 10 m P180 Metall, Plast, Trä Vit

TSR2 115 mm x 10 m P120 Metall, plast, trä Vit

TSR3 115 mm x 10 m P80 Metall, plast, trä Vit

R9141 115 mm x 5 m P180 Trä Brun

R9142 115 mm x 5 m P120 Trä Brun

R9143 115 mm x 5 m P80 Trä Brun
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3M FFP1 Filtrerande halvmask

3M 8710 har låg vikt och ger ett komfortabelt skydd
mot fasta partiklar i form av damm.
Har elastiska band och formbar näsbygel.
Maskerna levereras i både industri- och konsument-
förpackning, CE-godkänd.

Produkt Klass Standard Kommentar

8710ED FFP1 SS-EN149:2001 (1)

3M FFP2 Filtrerande halvmask

3M 8810 har låg vikt och ger ett komfortabelt skydd
mot fasta partiklar i form av fint damm.
Används bl a inom smältverks- och byggnadsindustrin
samt vid slipning, isolering och borrning.
Maskerna levereras i både industri- och konsument-
förpackning, CE-godkänd.

Produkt Klass Standard Kommentar

8810D FFP2 SS-EN149:2001 (1)

3M 8822 har låg vikt och ger ett komfortabelt skydd
mot fasta partiklar i form av fint damm.
Används bl a inom smältverks- och byggnadsindustrin
samt vid slipning, isolering och borrning. Är utrustad
med en effektiv utandningsventil som reducerar värme
och fukt i masken.
Maskerna levereras i både industri- och konsument-
förpackning, CE-godkänd.

Produkt Klass Standard Kommentar

8822D FFP2 SS-EN149:2001 (1) m. ventil

3M FFP2 Filtrerande halvmask med ventil

3M Slipkloss

En gedigen och stadig slipkloss i svart gummi.
Slippappret sitter säkert på klossen med hjälp av
kraftiga krokar.
Greppvänlig slipkloss för säker och kontrollerad
slipning. Fingertopparna skyddas från slippapperet.

Produkt Dimension

9292 70 x 125mm
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3M 4000-serien Andningsskydd

3M 4000-serien är en linje unika filtrerande halv-
masker. De ger ett effektivt skydd kombinerat med hög
komfort.
4000-serien är en typ av korttidsmask med filtren
integrerade i maskstommen, dvs den kräver inga
filterbyten eller underhåll.
Tack vare en effektiv utandningsventil reduceras
dessutom fukt och värme i masken, CE-godkända.

Produkt Klass Standard

4250 FFA1P2D SS-EN405:2002

4255 FFA2P3D SS-EN405:2002

4279 FFABEK1P3D SS-EN405:2002

3M 9300-serien är en helt ny generation användar-
vänliga filtrerande halvmasker.
Maskerna har en 3-fälts konstruktion, som förenar
komforten och säkerheten hos ”koppformade masker”
och enkelheten med de ihopvikbara maskerna.
Maskerna är tillverkade av ett helt nytt material för
ökad komfort. De är mycket mjuka och sitter säkert.
Banden är mycket flexibla och dessutom färgkodade.
9300-serien finns med eller utan utandningsventil.
Industri & konsumentpack, CE-godkända.

Produkt Klass Standard Kommentar

9310 D FFP1 SS-EN149:2001 (1)

9312 D FFP1 SS-EN149:2001 (1) m. ventil

9320 D FFP2 SS-EN149:2001 (1)

9322 D FFP2 SS-EN149:2001 (1) m. ventil

9332 D FFP3 SS-EN149:2001 (1) m. ventil

3M 9300-serien Filtrerande halvmasker
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Startset av samma halvmasker som ovan. Levereras
komplett med filter.
6223 D levereras komplett med filter mot organiska
lösningsmedel i klass A2, filter mot partiklar i klass P3
och filteradapter 501, CE-godkänd.

Produkt Klass Standard Kom

6223D A2P3 SS-EN 140/141/143 (1)

3M halvmask komplett med filter

Följande filter är avsedda för 6000-seriens hel- och
halvmasker. 6099 filtret ska endast användas med
helmasken. Filtren monteras direkt på maskstommen
med en enkel bajonettfattning. Partikelfiltren kan
dessutom användas tillsammans med gasfiltren tack
vare en adapter, se nedan.
Vid behov av andra filter än nedanstående, var vänlig
kontakta 3M.

6055 DR  - A2 filter mot organiska ångor. Används bl a
till målning/sprutning av oljebaserade färger.

6059 DR - ABEK 1 kombinationsfilter mot organiska
och oorganiska ångor, sura gaser och ammoniak. Ett
bra kombinationsfilter som skyddar bl a mot lösnings-
medel och ammoniak i samma filter.

2135 DR - P3 filter. Skyddar mot partiklar såsom trä,
damm, bakterier och virus.

5935 DR - P3 filter + adapter 501.
Innehåller 2 st par P3 partikelfilter och 1 par filter-
adapter. Används i kombination med gasfilter (6055/
6059) vid sprutmålning. Partikelfiltret absorberar den
blöta sprutdimman – gasfiltret absorberar de flyktiga
ångorna.

 CE-godkända.

Produkt Klass Standard Kommentar

6051A1 SS-EN141 (2)

6054K1 SS-EN141 (2)

6055A2 SS-EN141 (2)

6057ABE1 SS-EN141 (2)

6059ABEK1 SS-EN141 (2)

6075 SS-EN141 (2)
A1mot formaldehyd

6099 SS-EN141 (2)
ABEK2P3 för helmask

2125P2 SS-EN143 (2)

2135P3 SS-EN143 (2)

5925P2 SS-EN 143 (2)

5935P3 SS-EN 143 (2)

6055DR
2-pack A2 SS-EN 141 (1)

6059D2DR
2-pack ABEK1 SS-EN 141 (1)

2135DR,
2-pack P3 SS-EN 143 (1)

6200 Maskstomme- Medium (2)

6300 Maskstomme-Large (2)

5935DR P3 (1)

3M 6000-serien filter och filterhållare

3M Filteradapter

501 används till 5000-seriens partikelfilter i kombina-
tion med 6000-seriens gasfilter.
CE-godkänd (2).

502* används till 2000-seriens partikelfilter i kombina-
tion med 6000-seriens gasfilter.
CE-godkänd (2).

*utgår 31/12 04
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3M  Skyddsglasögon

Skyddsglasögon som skyddar mot partiklar med låg
hastighet.
Används bl a vid gräsklippning, som skydd mot metall-
och träspån och andra små, flygande partiklar.
Tillverkade i polykarbonat.
De är lätta och komfortabla och kan användas över
vanliga glasögon. Tåliga, CE-godkända.

Produkt Standard Kommentar

86400D EN 166 (1)

Klasser för partikelfilter

P1 Mot damm i koncentrationer upp till 4 x HGV.

P2 Mot damm i koncentrationer upp till 10 x HGV.

P3 Mot damm i koncentrationer upp till 50 x HGV.

S Solid = Fasta partiklar

L Liquid = Vätskeformiga partiklar

FF Filtering Facepiece/Filtrerande halvmask

HGV Hygieniskt gränsvärde*

PPM Part per. Mill 1 PPM = 1 cm3 gas/ånga per. m3 luft

* Se ASS – Gränsvärdeslista.

Klasser för gas/ånga

A   (Brun) Mot organiska gaser och ångor med kokpunkt över 65°C.

B   (Grå) Mot oorganiska gaser och ångor.

E   (Gul) Mot sura gaser.

K   (Grön) Mot ammoniak eller andra organiska ammoniakderivater.

AX (Brun) Mot organiska gaser och ångor med goda varningsegenskaper
(lukt, smak etc.) och med kokpunkt under 65°C.

Klass 1 Mot koncentrationer under 1000 PPM (0,1 vol.%). Koncentrationerna får
emellertid inte vara större än 10 x ämnenas HGV när filtren används
kombinerat med 3M’s halvmasker. Koncentrationerna får inte vara större än
200 x ämnenas HGV när filtren används i  kombination med 3Ms helmasker.

Klass 2 Mot koncentrationer under 5000 PPM (0,5 vol.%). Koncentrationerna får
emellertid inte vara större än 10 x ämnenas HGV när filtren används
kombinerat med 3Ms halvmasker. Koncentrationerna får inte vara större än
200 x ämnenas HGVnär filtren används kombinerat med 3Ms helmasker.
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3M Korgglasögon

Korgglasögon som skyddar mot partiklar med låg
hastighet.
Skyddar bl a mot metall- och träspån och vid gräs-
klippning. Består av acetatlinser och en ram i mjuk,
klar PVC med ventilationshål. Ventilationshålen
hindrar att de immar igen, CE-godkända.

Produkt Standard Kommentar

86000D EN 166 (1)

Produkt Färg

2720Classic Transparent

2721Classic  Rökfärgade

2722Classic Gula

2741Comfort Rökfärgade

2742Comfort Gula

2751Premium Rökfärgade

3M Skyddsglasögon MagooLine

Modern och sportig design för både arbete och fritid.
Optisk klass I. Polykarbonatlinser med reptålig
beläggning för ökad hållbarhet. Imbehandlade för att
motstå kondens vilket är lämpligt vid fysiskt arbete
eller vid använding med halvmasker. Låg vikt. Skyddar
mot flygande partiklar och har samma optiska kvalitet
som vanliga glasögon, d v s inga brytningar i linsen.
Skyddar mot UV-strålning.
Skyddsglasögonen uppfyller kraven i gällande standard
EN166:2001 1FT.

Classic
Extremt lätta. Tunn näsbygel och skalm för bättre
kompatibilitet. Välj mellan klara, gula eller rökfärgade
för olika arbetsmiljöer.

Comfort
Många inställningsmöjligheter. Justerbara tunna
skalmar och justerbar linsvinkel ger möjlighet till
personlig anpassning. Rökfärgade eller gula.

Premium
Visst sidoskydd ger ökad säkerhet. Mjuk, komfortabel
och ventilerad näsbygel.
Justerbara skalmar. Rökfärgade.

2720 Classic

2721 Classic

2722 Classic

2742 Comfort

2751 Premium

2742 Comfort
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Produkt Standard Kommentar

1510 FM Mono

1515 FM Stereo

3M Hörselkåpor med FM-radio

3M 1510 Basic modell
Ger mono ljudkvalitet och har 3-stegsvolymjustering.
Kåporna har huvudbygel med komfortvaddering.
Ljudåtergivning i mono, 180-200 timmars batteritid.

3M 1515/1515H Premium modell med bygel
Har stereoljudåtergivning i Hi-Fi klass och 4-stegs
volymjustering. Kåporna har hvudbygel med ventilerad
komfortvaddering.
Automatisk övergång till mono vid dåliga mottagnings-
förhållanden. Varningston vid låg batterispänning
Stereoåtergivning i Hi-Fi klass, 120-140 timmars
batteritid.
Möjlighet för både bygel- och hjälmmonterad version,
CE-godkänd.

3M Hörselkåpor

1435 Basic Hörselkåpor ger en prisvärd komfort och
kvalitet. Med formsprutade absorbenter och mjuka
tätningsringar ger de en god passform och hög komfort.
De har en extra bred hjässbygel för ökad passform.
1440 Premium Hörselkåpor är ett förstklassigt hörsel-
skydd. Det har bla patenterat justerbart spännsystem av
bygeln, mjuka och profilerade tätningsringar för bättre
dämpning och passform.
1450 Premium Hörselkåpor har samma egenskaper som
1440 men är avsedda att monteras på hjälm. CE godkänd.

Produkt Standard Kommentar

1435 EN352-1 Bygelversion

1440 EN352-1 Bygelversion

1450 EN352-3 Hjälmversion

3M Skyddshjälm

1465 Skyddshjälm är tillverkad av polyeten (HD), och
finns i 6 färger. Några av hjälmens främsta egenskaper
är att huvudbandet har 6-punktsinfäsntning samt kan
justeras i fram- och bakkant.
Den passar de flesta storlekar och är klargjord för
ventilationshål. Hjälmen motsvarar bas och tilläggs-
kraven i SS-EN397.
1460 är en konsumentförpackning som innehåller
1465 vit hjälm och 1450 Premium hörselkåpor.
CE-godkänd.

Produkt Standard Kommentar

1460 Flera godk. (1)

1465(WS) – Vit SS-EN397 (2)

1465 (Y) – Gul SS-EN397 (2)

1465 (B) – Blå SS-EN397 (2)

1465 (G) – Grön SS-EN397 (2)

1465 (R) – Röd SS-EN397 (2)

1465 (O) – Orange SS-EN397 (2)



21

3M Hörselkåpor nivåberoende

3M 1520 Basic modell
förstärker i förhållandet 1:1, något som låter användare
höra externa ljud lika som då hörselkåpor inte används.
Hörslekåporna har en huvudbygel med komfort-
vaddering och varningston för låg batterispänning.

3M 1525 Premium modell
förstärker upp till 12db så att användaren kan kommu-
nicera med kollegor och höra varningssignaler över ett
större område. Kåporna har huvudbygel med ventilerad
komfortvaddering,CE-godkänd.

Produkt Standard Kommentar

1520 1:1

1525 +12 db

3M Hörselproppar med bygel

3M 1310 Hörselproppar med bygel skyddar vid
tillfälliga bullerexponeringar. De kan bäras under
hakan eller bak i nacken. Den flexibla bygeln bibehål-
ler ett i det närmaste konstant, komfortabelt tryck,
oberoende av huvudstorlek. Den medger en snabb och
optimal tillpassning. De runda propparna tränger inte
in i hörselgången, vilket ger god hygien och mindre
risk för irritation,CE-godkänd.

Produkt Standard Kommentar

1310 SS-EN352-2 (2)

1311 Refill SS-EN352-2 (2)

Produkt Standard Kommentar

1535 EN352-4

3M Hörselkåpa elektronisk

3M 1535 Kombinerar hörselskydd med FM-radio och
medhörningsfunktion. Ger effektivt skydd mot buller. Lyssna
till musik, sport eller nyheter under arbetet och samtidigt
kommunicera med andra och höra varningsljud. Justerbar
förstärkning av tal och varningsljud. Har två mikrofoner för
stereoåtergivning. Bullerkompression ombesörjs genom att
elektroniken filtrerar bort skadligt buller ner till 82 db.
Batterisparfunktion. AUX ingång för extern ljudkälla t ex
mobiltelefon. Justerbart spännsystem för huvudbygeln.
Tvåpunktsupphängning av hörselkåpan ger en bekväm
tryckfördelning och enkel att hantera. Kan höjdsjusteras.
Bred huvudbygel med vaddering ger hög komfort. Profile-
rade tätningsringar ger ökad dämpning, CE-godkänd.

3M Hörselproppar 1100/1110

3M 1100/1110 Hörselproppar är tillverkade av ett
mjukt, hudvänligt material för ökad komfort. Materia-
lets jämna yta reducerar smutsupptagningen, vilket ger
bättre hygien. Hörselpropparna har en konisk utform-
ning som ger en god och behaglig tillpassning i de
flesta hörselgångar.
1100 levereras i industri- och konsumentförpackning,
CE-godkänd.

Produkt Standard Kommentar

1100 D SS-EN352-2 (1)

1100 SS-EN352-2 (2)

1110 m/snöre SS-EN352-2 (2)
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3M Schablon Mount flyttbart spraylim

Idealiskt för schabloner, collage, posters och affischer.
Schablon Mount flyttbart spraylim är speciellt utformat
för fixering av schabloner och andra lättviktiga
material mot tyg, folie, papper etc.
Limmet fäster säkert men tillåter ändå ändringar och
förflyttningar. Det riktade munstycket minskar risken
för spill.
En 200 ml flaska täcker en yta upp till ca 4 m2.

Produkt Storlek Kommentar

7289 200 ml

3M Multi Mount universalspraylim

Ett universalspraylim speciellt utvecklat för limmning
av glasfiberisolering, polystyren och flexibelt skum-
gummi, tyg, filt, kork, laminering, trä, metall, plast,
papper och kartong mm. Har en snabb, aggresiv
vidhäftning inom 30 sekunder samt en liten genom-
blödning. Ger jämn kvalitet och utseende både efter
och under applicering.
En flaska om 200ml täcker en yta om ca 4,4 m2.

Produkt Storlek Kommentar

6277 200 ml
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3M  Tätningslister

2302 4,8 mm x 9,5 mm x 6m SvartSjälvhäftande tätningslist för inom- och utomhusbruk
t ex till dörrar och fönster.
Av neopren-gummi med slutna porer vilket gör att
vatten inte tränger igenom. Tätar mot damm, skyddar
mot kyla, regn och drag samt dämpar ljud.
3Ms tätningslist för inom- och utomhusbruk är väder-
och åldersbeständig. Fäster på  trä, glas, metall, vinyl,
plast och många andra ytor.

2101 22 mm x 5,5 m VitSjälvhäftande V-list av plast för t ex dörrar och fönster.
Täcker springor från 0,8 mm–10,0 mm. Listen formas
till en ”V-profil”. Stoppar drag mycket effektivt vilket
spar energi. Klarar av många öppningar och
stängningar.

2287 4,8 mm x 9,5 mm x 6,0 m VitSjälvhäftande dammlist för inomhusbruk på t ex dörrar
och fönster.
Av skumgummi med öppna porer. Tätar mot damm,
skyddar mot drag och dämpar ljud. Fäster på trä, glas,
metall, vinyl, plast och många andra ytor.

Produkt Dimension Kommentar Färg

21710 4,0 x 9,0 x 6 m K-list Vit

21711 4,0 x 9,0 x 6 m K-list Brun

21730 4,0 x 9,0 x 24 m K-list Vit

Självhäftande K-list för inom- och utomhusbruk. En
tätningslist som spar energi. Tätar mot damm, skyddar
mot drag samt dämpar ljud. Av EPDM-gummi. För bl a
fönster och dörrar med en springbredd på 3,5 mm.
Väder- och åldersbeständig. Vit eller brun.

21720 5,5 x 9,0 x 6 m P-list Vit

21721 5,5 x 9,0 x 6 m P-list Brun

21740 5,5 x 9,0 x 24 m P-list Vit

Självhäftande P-list för inom- och utomhusbruk. En
tätningslist som spar energi. Tätar mot damm, skyddar
mot drag samt dämpar ljud.
Av EPDM-gummi. För bl a fönster och dörrar med en
springbredd på 2,0 – 3,5 mm. Väder- och ålders-
beständig. Vit eller brun.

21750 2,7 m SvartKraftig och flexibel gummilist för enkel montering
under garageporten. Bibehåller formen även under
extrem kyla, ner till – 40C°. När porten stängs tätar
listen och skyddar mot kyla, fukt och damm. Fungerar
som en mjuk matta när porten stängs.
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Produkt Dimension Kommentar

2122  500 ml

3M  Fogskum

Hållbar, expanderande Polyuretan fogskum för
användning vid isolation och tätningsarbeten av t ex
fönster och dörrkarmar. Kan även användas för att
fylla i sprickor och hål i väggkonstruktioner.
Arbetstemperatur från + 5ºC  – + 35ºC. Härdat efter
24 timmar.

3M Fogmassor

2120HV
Enkomponents fogmassa av akryl för tätning av
mindre sprickor. Genomhärdat efter 1-2 veckor.
Krymper lite vid härdning och behåller god elastisitet.
Utmärkt för användning inomhus för att täta t ex
sprickor mellan tak och vägg, vid lister, kvisthål eller
andra ojämnheter. Slip- och övermålningsbar för att
uppnå en jämn och slät yta.

2121HV 310 ml Vit

2121TR 310 ml Transparent

2121LGR 310 ml Ljusgrå

Produkt Dimension Färg

2120HV 310 ml Vit

2121HV
Fogmassa av silikon. För användning inom bygg- och
våtutrymmen. För inom- och utomhusbruk. Har mycket
god vidhäftning och tål luftfuktighet på 25%.
Temperaturbeständig mellan -45ºC – +180ºC.
Utmärkt för användning i våtutrymmen tack vare att
fogmassan är antimögelbehandlad.

Produkt Dimension Kommentar

2120w 157 x 213 cm Täcker 2 fönster

2141w 157 x 533 cm Täcker 5 fönster

3M Isolerande fönsterfolie

Isolerande fönsterfolie ger effektiv energibesparing.
För inomhusbruk. Monteras med medföljande tejp.
Monteras på fönsterrutan/- ramen och blir till en
glasklar plastfolie som sträcks med hjälp av en hårfön.
Spar energi, stoppar kallras och minskar upp-
värmningskostnaden. Reducerar uppkomst av
kondens.
Förpackningen innehåller både tejp och folie.
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3M Insektsnät

Insektsnät för fönster och dörrar. Kardborrefäste gör
att nätet sitter säkert men kan enkelt tas ned och
återanvändas igen. Går att rengöra.
Insektsnätet för dörrar är lätt att passera tack vare
tyngder i nederkant. Antracitgrå.

Produkt Dimension Kommentar

21810 1,5  x 1,3 För fönster

21820 2 x 0,6 x 2,1 För dörrar

3M Färg- och lackborttagare

Vattenbaserad färg- och lackborttagare för enkel och
skonsam borttagning av snickeri- och möbellack/färg.
Den innehåller inga skadliga lösningsmedel, är luktfri
och kräver ingen skyddsutrustning. Eftersom den är
trögflytande är det lätt att behandla även vertikala ytor.
Verksam 1 till 12 timmar.

Produkt Dimension Kommentar

10101 Säker 0,95 liter

3M Safety Walk™  halkskydd

Safety Walk halkskydd kan användas överallt där det
finns halkrisk, på båtar, ramper, bryggor, trappor,
dusch och bad mm. De finns i olika storlekar, grov-
lekar och färger för att passa de flesta applikationer
både inom och utomhus. Safety Walk är slitstark och
hållbar samt lätt att använda. Den monteras som en tejp
och levereras i rullar.

Produkt Dimension Kommentar

7634 25 mm x 4,5 m Svart/Grov

7646 25 mm x 4,5 m Grå/Medium

7640 25 mm x 4,5 m Transparent/Fin

Produkt Kommentar

2116 För 310 ml patroner

3M Fogpistol

Lätt och behändig fogpistol av god kvalitet. Säkrar ett
jämnt flöde av fogmassa.
Utrustad med specialfunktion som reducerar trycket på
fogpatronen så att spill undviks.
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Produkt Dimension Färg

C22G 39 x 70 cm, Grå

C26 39 x 70 cm, Grön

Scotch-Brite™ Classic entrémattor

Den nya serien av inom- och utomhusmattor. Passar i
de flesta rum där en tunn halksäker matta önskas t ex,
entrén/hallen, terassen, kök, badrum eller i husvagnen.
Mattan är färgbeständig. Små öglor samlar upp damm
och smuts, ramlar inte igenom mattan. Mattan behåller
sitt utseende - öglorna flisar inte. Lätt att rengöra;
skaka, dammsug, skölj under kranen eller lägg den i
tvättmaskinen.

Produkt Kommentar        Färg

4060L Med botten, motiv: skoavtryck (fotsteg)     Svart

4060SF Med botten, motiv: blommor        Grön/Svart

4575TB Utan botten        Svart

4575MLS Utan botten, halvmåneformad        Svart

4575MLB Utan botten, halvmåneformad        Bronze

5875FTB Med botten, avskrapning/absorbering,
blommor/och fjärilsmotiv       Bronze/Svart

Scotch-Brite Exclusive mattor gör entrén
snygg och iögonfallande. Mattorna ger en
effektiv avskrapning och ligger stadigt på
golvet.
Tillverkade av kraftig vinyl för lång
hållbarhet och motståndskraft mot kyla.
Slitstarka mattor i flera olika utföranden.
För inom-  och utomhusbruk.

Scotch-Brite™ Exclusive entrémattor

4060L

4060SF

4575MLS

4575MLB

5875FTB

4575TB
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3M Svenska AB
Avd. Järn & Färg

191 89 Sollentuna
Tel: 08-92 21 00  Fax: 08-92 22 90
www.3M.com/se
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Din totalleverantör av
Tejp - Slip - Skydd

Mått 3 x 90 cm


