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100 % Nöjd kundgaranti
Spray Master lämnar materialfelsgaranti på samtliga aerosoler från
tillverkningsdatum och 3 år framåt om inget annat anges. Garantin gäller under
förutsättning att produkten är hanterad och använd enligt gällande föreskrifter
och användarinformation samt att betalning för varan är erlagd.
Vid eventuellt fel skall i första hand inköpsstället kontaktas.
Vi på Spray Master AB åtar oss, när fel som faller under garantin uppstår,
att ersätta det felaktiga materialet utan kostnad för köparen.
Vi på Spray Master AB kommer att stå till förfogande ärligt, effektivt och så fort
vi har en möjlighet, vid det tillfälle köparen har en rimlig önskan eller förfrågan.
Vår strävan är att köparen skall erhålla svar på orsak till fel samt vidare
hantering av ärendet inom 2 veckor efter oss mottagen reklamerad produkt.

Producentansvar
Spraymasters produkter tillverkas i Sverige. Hela vår verksamhet är
certifierad enligt de välkända standarderna ISO 9001 i kvalitet och
ISO 14001 miljö samt för relevant varugrupp även enligt
kosmetikaförordningen ISO 22716 i GMP anläggning.
Hela vår verksamhet ger oss en unik möjlighet att ständigt göra
våra produkter bättre.

Tiden är sedan länge förbi då aerosoler var skadligt för ozonlagret.
En av styrkorna i vår verksamhet är vår lagbevakning som gör att vi alltid ligger
före lagstiftningen i vårt miljöarbete.
Ett exempel på det är att vi som först i branschen tog bort freon
ur våra produkter.

Vår miljöavdelning har ett tydligt uppdrag att minimera den miljöbelastning
som all konsumtion innebär. I många av våra produkter har vi exempelvis
som enda aktör på marknaden gått över till den förnyelsebara, grönare
drivgasen DMEco™, levererad till oss av vår samarbetspartner Akzo Nobel.
När du köper en produkt från oss, kan du vara säker på att göra minsta
möjliga avtryck på miljön.

Våra produkter är listade i SundaHus och Byggvarubedömningen.
Tack vare vårt miljöarbete uppfyller vi i flera fall även
Bastaregistrets hårt ställda krav.
Se sundahus.se, byggvarubedomningen.se, bastaonline.se
eller kontakta oss för mer information.

Vi tackar alla våra kunder för att Ni värnar om vår ömtåliga miljö,
genom att använda våra produkter!
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Med mer än 50 års erfarenhet i branschen vet vi vad vi pratar om.
Tillsammans med vår produktutveckling- och miljöavdelning bedriver vi kontinuerligt
vidareutveckling för att skapa moderna, miljöanpassade och säkra produkter.
För att leva upp till våra professionella kunders högt ställda krav ligger vårt fokus alltid på
prestanda, kvalité och miljö.
I flertalet av våra produkter utgör de aktiva substanserna en mycket hög del av volymen jämförbart med
andra fabrikat på marknaden, skaka därför en kvalitetsprodukt lite extra innan du använder den!
Detta gör dem så klart inte billigare att framställa, men möjliggör att de motsvarar eller
överträffar våra kunders höga förväntningar.
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FINISH
Master snabblack – 400 ml
Master Snabblack är en serie cellulosabaserade snabbtorkande lackfärger för bästa ytfinish,
vilka fäster på de flesta trä- och metallmaterial. Munstycket ger en solfjäderformad spraybild
och kan vridas 360° för att passa applikationen. Produkten ger en högtäckande yta och kan
användas inom industri, hem och fritid.
Vid övermålning bör man först testa att färgen torkar och fäster på underlaget.
Dammtorr inom c:a 5 min, genomtorr efter c:a 60 min (vid 20°C)

1)

1)

1)

1)

Snabblack Svart
Blank
RAL 9005
Glanstal 85-95
400 ml
Art.nr: 11001

Snabblack Vit
Blank
RAL 9010
Galnstal 85-95
400 ml
Art.nr: 11004

Snabblack Gul
RAL 1018
Glanstal 85-95
400 ml
Art.nr: 11008

Snabblack Grå
RAL 7038
Glanstal 85-95
400 ml
Art.nr: 11012

1)

1)

1)

1)

Snabblack Svart
Mellenmatt
RAL 9005
Glanstal 45-55
400 ml
Art.nr: 11002

1)

Snabblack Vit
Mellanmatt
RAL 9010
Glanstal 45-55
400 ml
Art.nr: 11018

1)

Snabblack Blå
RAL 5019
Glanstal 85-95
400 ml
Art.nr: 11009

1)

Snabblack Silver
Dekorationslack,
bör klarlackas
Glanstal 85-95
400 ml
Art.nr: 11013

1)
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Snabblack Svart
Matt
RAL 9005
Glanstal 0-10
400 ml
Art.nr: 11003

Snabblack Vit
Matt
RAL 9010
Glanstal 0-10
400 ml
Art.nr: 11005

Snabblack Grön
RAL 6001
Glanstal 85-95
400 ml
Art.nr: 11010

Snabblack Guld
Dekorationslack,
bör klarlackas
Glanstal 85-95
400 ml
Art.nr: 11014

1)

1)

1)

1)

Snabblack Röd
RAL 3002
Glanstal 85-95
400 ml
Art.nr: 11006

Snabblack Orange
RAL 2009
Glanstal 85-95
400 ml
Art.nr: 11007

Snabblack Brun
RAL 8002
Glanstal 85-95
400 ml
Art.nr: 11011

Snabblack Silver
Metallic
RAL 9006
Glanstal 85-95
400 ml
Art.nr: 11017

1)

1)

Snabblack Nato
Green
RAL 6003
Glanstal 85-95
400 ml
Art.nr: 18278

1)

Snabblack Klarlack
Utomhus, Akryl
Glanstal 85-95
400 ml
Art.nr: 11026

1)

Snabblack Olivgrön
IR-Säker
RAL 325H
Glanstal 85-95
400 ml
Art.nr: 11027

Snabblack Klarlack
Blank
Glanstal 85-95
400 ml
Art.nr: 11015

1)

1)

Snabblack Army
Green
RAL 6014
Glanstal 85-95
400 ml
Art.nr: 18277

Snabblack Klarlack
Matt
Glanstal 0-10
400 ml
Art.nr: 11016

1) Färgmarkeringen är endast en vägledning och inte ett färgprov.

Master 600° - 400 ml
Master 600° är en värmebeständig färg för lackering av metallytor inom- och utomhus.
Färgen tål temperaturer upp till 600°C. Munstycket ger en solfjäderformad sprutbild och kan vridas 360° för att
passa applikationen. Under den värmebeständiga Master 600° bör ej grundfärg användas, eftersom grundfärg
normalt inte tål höga temperaturer.
Ytan som målats svart, kan efter uppvärmning till höga temperaturer anta en gråaktig ton.
OBS! Vid målning bör ytan inte vara het.

1)

Master 600°
Svart
400 ml
Art.nr: 11023

1)

Master 600°
Silver
400 ml
Art.nr: 11025

För att få den rätta känslan vid lackering används med fördel handtag till samtliga färgburkar.
Art.nr: 117015.
Se tillbehör sid 28
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MARKER
Master Marker - 600 ml
MASTER MARKER är en snabbtorkande märkspray som kan användas på underlag såsom asfalt, betong,
gräs, grus m.m. Tack vare det röda munstycket med förlängningsrör ges god möjlighet att rita symboler och
skriva text. Med det vita munstycket markerar du linjer med högre färgflöde. Master Marker är en standardspray
för entreprenörer inom tele-, bygg-, el- och vatten och används inom byggnadsindustrin, gatuavdelningar,
vägavdelningar och lantmäteri m.fl.
Betaregistrerade i Bastaregistret och registrerade i Byggvarubedömningen, samt listade i Sunda Hus.

TRI-HATTEN ger dig möjligheten att använda markören både
horisontellt och vertikalt i 360°.
Du ändrar själv sprayriktning på några få sekunder.

1)

1)

Master Marker
Röd
Solid kulör
600 ml
Art.nr: 12001

Master Marker
Orange
Solid kulör
600 ml
Art.nr: 12005

1)

1)

Master Marker
Gul
Solid kulör
600 ml
Art.nr: 12002

1)

Master Marker
Vit
Solid kulör
600 ml
Art.nr: 12006

1)
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Master Marker
Blå
Solid kulör
600 ml
Art.nr: 12003

Master Marker
Svart
Solid kulör
600 ml
Art.nr: 12007

Master Marker
Grön
Solid kulör
600 ml
Art.nr: 12004

1)

1)

Master Marker
Klarlack
För övermålning
av tex kritade linjer
600 ml
Art.nr: 12008

Master Marker Fluorescent - 600 ml
Marker Fluorescent är en snabbtorkande fluorescerande märkspray som kan användas på underlag såsom asfalt,
betong, gräs och grus m.m. Tack vare det röda munstycket med förlängningsrör ges god möjlighet att märka
symboler. Med det vita munstycket markerar du linjer med högre färgflöde.
Marker Fluorescent är en standardspray för entreprenörer inom framförallt väg, bygg, gruvnäring
och brunnsborrning.
Betaregistrerade i Bastaregistret och registrerade i Byggvarubedömningen, samt listade i Sunda Hus.
1)

1)

Master Marker
Fluorescent
Gul
600 ml
Art.nr: 12022

Master Marker
Fluorescent
Blå
600 ml
Art.nr: 12023

1)

1)

Master Marker
Fluorescent
Orange
600 ml
Art.nr: 12014

Master Marker
Fluorescent
Röd
600 ml
Art.nr: 12010

1)

1)

Master Marker
Fluorescent
Grön
600 ml
Art.nr: 12024

Master Marker
Fluorescent
Cerise
600 ml
Art.nr: 12041

Master Marker Temporary - 600 ml
Marker Temporary används på samma ytor som övriga markörer men är kritabaserad,
vilket gör den lämplig att använda på färdigställda ytor eller i känsliga miljöer.
Marker Temporary saknar helt bindemedel vilket underlättar avlägsnandet av markeringen.
OBS! Mycket porösa underlag kan vara svåra att rengöra med vatten!
Dammsug rekommendationsvis ytan först.

1)

Master Marker
Temporary
Blå
Art.nr: 18006

1)

Master Marker
Temporary
Röd
Art.nr: 18007
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1)

Master Marker
Temporary
Gul
Art.nr: 18009

Master Marker Aqua - 600 ml
Marker Aqua används på samma ytor som standardmarkörer men är
vattenbaserad vilket gör den mycket lämplig att använda t.ex. inomhus.
Master Marker Aqua går utmärkt att använda på samtliga underlag men man
bör tänka på att torktiden blir något längre än för de
lösningsmedelsbaserade markörerna.
Drivgasen i denna burk är också DMEco, vår av förnyelsebara råvaror
producerade Dimetyleter med minimal miljöbelastning.
Master Marker Aqua möter Bastas högt ställda miljökriterier och återfinns i
detta register. Se basta.se.
Registrerade i Bastaregistret och Byggvarubedömningen,
samt listade i Sunda Hus.

1)

Master Marker
Aqua
Röd
600 ml
Art.nr: 12211

Master Marker
Aqua
Gul
600 ml
Art.nr: 12212

1)

Master Marker
Aqua
Blå
600 ml
Art.nr: 12213

1)

1)

Master Marker
Aqua
Vit
600 ml
Art.nr: 12216

1)

Master Marker
Aqua
Klarlack
600 ml
Art.nr: 12208

1) Färgmarkeringen är endast en vägledning och inte ett färgprov.

1)

Master 600°
Svart
400 ml
Art.nr: 11022

Master Marker 600° - 400 ml
Master Marker 600° är en värmebeständig svart matt färg för lackering och
märkning av metallytor inom framför allt industrin. Färgen tål temperaturer
upp till 600°C. Ytan som målats svart, kan efter att ha blivit uppvärmd till
höga temperaturer anta en gråaktig ton.

Art. nr: 117002

För att underlätta märkning kan kort eller långt handtag eller
linjemarkeringsvagn användas till Solida, Fluorescerande samt Aquamarkörer.
Art.nr: 117002, 117004, 117111, 117112. Se tillbehör sid 28.
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Art.nr: 117112

Master Marker Forest - 600 ml
Marker Forest är en naturprodukt baserad på kallpressad linolja som lämpar sig väl
under alla årstider vid utsättning, avverkning eller andra skogs- och naturrelaterade
arbeten eller byggarbetsplatser. Produkten innehåller inga tungmetaller, halogenerade
eller aromatiska kolväten. Marker Forest har mycket god vidhäftningsförmåga även på
fuktiga ytor där kulör och bindemedel ger god synlighet och beständighet.

1)

Master Marker
Forest
Orange
Fluorescerande
600 ml
Art.nr: 128007

1)

Master Marker
Forest
Vit
600 ml
Art.nr: 128004

1)

Master Marker
Forest
Röd
600 ml
Art.nr: 128006

1)

Master Marker
Forest
Blå
600 ml
Art.nr: 128003

1)

1) Färgmarkeringen är endast en vägledning och inte ett färgprov.

Master Teknoroad Line Marker - 600 ml
Master Teknoroad Line Marker används för linjemarkering till parkeringsplatser,
lagerytor och andra ytor där raka tydliga linjer behövs. Färgen torkar mycket snabbt.
Vid temperatur över +20°C kan de målade ytorna trafikeras redan efter 5 min.
Vid lägre temperaturer förlängs torktiden. För bästa resultat bör ytan som ska appliceras vara
ren och över +5°C. Färgen är mycket slitstark och UV- resistent.
En burk räcker till 30-50 m beroende på bredd på linjen.

1)

Master Teknoroad
Line Marker
Vit
600 ml
Art.nr: 12616

1)

1) Färgmarkeringen är endast en vägledning och inte ett färgprov.
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Master Teknoroad
Line Marker
Gul
600 ml
Art.nr: 12612

Master Marker
Forest
Gul
600 ml
Art.nr: 128002

PROTECTION

Zinc
Art.nr: 70004 - 400 ml
Art.nr: 123003 - lösvikt 1/3 - liter
Art.nr: 123002 - lösvikt 1 liter

MASTER RUST PROTECTION / ZINC
400 ml, 1/3 liter, 1 liter
Master Rust Protection Zinc används för att skydda järn och stålytor, svetsfogar etc. från korrosion.
Färdig färgfilm innehåller minst 90 % zink, som elektrokemiskt binds vid järn- eller stålytor med
hjälp av luftens fuktighet.
Produkten är självläkande vid mekaniskt uppstådda skador genom zinkens förmåga att krypa över den blottade ytan.
Rust Protection Zinc ger ett rostskydd som kan jämföras med varmgalvanisering men som kan utföras direkt på plats.
Produkten finns både som aerosol och som penselfärg.

MASTER RUST PROTECTION / ALUZINC - 400 ml
Master Rust Protection Aluzinc används där det krävs ett rostskydd på t.ex. bilkarosser,
svetsfogar och alla slags järn- och stålytor där övermålning inte kommer att ske.
Rust Protection Aluzinc står emot salt och atmosfärisk korrosion.
Art.nr: 70006
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MASTER RUST PROTECTION / PRIMER RED - 400 ml
Master Rust Protection Primer Red är en korrosionsskyddande syntetisk grundfärg med mycket
god vidhäftningsförmåga. Lufttorkar snabbt men kan även snabbtorkas.
Rust Protection Primer Red används för att rostskydda järn- och stålytor.
Rostskyddar utmärkt efter svetsning, håltagning, kapning samt vid reparationer av bilkarosser.
Produkten har god beständighet mot motor-, hydraul- och hypoidoljor och tål drifttemperaturer
upp till +80°C.
Kan övermålas med de flesta på marknaden förekommande syntet- och cellulosafärger.
Art.nr 70013

MASTER RUST PROTECTION / PRIMER GREY - 400 ml
Master Rust Protection Primer Grey är en korrosionsskyddande syntetisk grundfärg med mycket
god vidhäftningsförmåga. Lufttorkar snabbt men kan även snabbtorkas.
Rust Protection Primer Grey används för att rostskydda järn- och stålytor.
Rostskyddar utmärkt efter svetsning, håltagning, kapning samt vid reparationer av bilkarosser.
Produkten har god beständighet mot motor- hydraul- och hypoidoljor och tål drifttemperaturer
upp till +80°C.
Kan övermålas med de flesta på marknaden förekommande syntet- och cellulosafärger.
Art.nr: 70014

MASTER RUST PROTECTION / ETCH PRIMER - 400 ml
Master Rust Protection Etch Primer ökar vidhäftningen mellan metall och topplack vid t.ex.
billackering och behöver inte slipas innan övermålning. Rust Protection Etch Primer är en
etsande primer som används på bilkarosser, svetsfogar och alla slags stål- och järnytor.
Art.nr: 70016

MASTER RUST PROTECTION / COMPONENT CLEAR - 400 ml
Master Rust Protection Component Clear bildar en hård transparent film som utgör ett effektivt
skydd i korrosiv miljö. Produkten är lämplig till de flesta underlag.
Används med fördel på industriella stålkonstruktioner, metalldelar, maskindelar etc.
Rust Protection Component Clear är lätt att applicera och torkar snabbt. Inom 3 månader går det
att avlägsna korttidsskyddet med nafta, under förutsättning att objektet inte vistats utomhus
eller blivit utsatt för UV-strålning.
Art.nr: 70018

MASTER RUST PROTECTION / BODY BLACK - 400 ml
Master Rust Protection Body Black är ett övermålningsbart svart snabbtorkande rost- och
stenskottsskydd för fordons tröskellådor, front- och bakparti m.m.
Art.nr: 70019
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PRECISION

MASTER PL 130
Art.nr: 14013 - 75 ml
Art.nr: 71004 - 400 ml
Art.nr: 150087 - Lösvikt 5 liter

MASTER PL 130 / PTFE LUBE - 75 ml, 400 ml, 5 liter
Master PL 130 PTFE Lube är en högraffinerad mineraloljebaserad smörjolja med tillsatser av PTFE för
extra smörjning och minskad friktion. PL 130 har starka fuktdrivande egenskaper och ger ett gott skydd mot
korrosion. PL 130 är en allroundprodukt för alla typer av underhåll.
Den smörjer med djupverkan och löser fastrostade detaljer samt tränger undan vatten.
Angriper ej plast, lack eller gummi.

MASTER SAE 20 / MULTI LUBE - 400 ml
Master SAE 20 Multi Lube är en universalolja och är baserad på en förstklassig olja som
med sina tillsatser förbättrar smörjegenskaperna, samt skyddar mot korrosion.
SAE 20 används till de flesta smörjningstillfällen. Maskiner, motorredskap, gångjärn,
bilar, båtar, cyklar m.m. Temperaturintervall -20°C till +70°C.
Art.nr: 71020
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MASTER HTO 230 / HIGH TEMP SYNTOIL- 400 ml
Master HTO 230 High Temp Syntoil är en helsyntetisk olja för krävande applikationer.
Genom sina goda egenskaper kan HTO 230 användas inom bil, båt, hem och industri och
överallt där man vill ha längre intervaller mellan varje smörjning. HTO 230 passar utmärkt
för smörjning av tryckluftsverktyg, lås, gångjärn, kedjor, vajrar etc.
Temperaturintervall -30°C till +180°C och tillfälliga tempereraturer upp till +230°C.
Art.nr: 71035

MASTER MoS2 / PENETRATING OIL- 400 ml
Master MoS2 Penetrating Oil är ett högraffinerat krypsmörjmedel som lämpar sig väl att smörja
kedjor, stållinor, gångjärn, gejdrar, glidlager etc. MoS2-additiven förhindrar metallkontakt även
vid mycket höga yttryck.
För temperaturer upp till +120°C och tillfälliga temperaturer upp till +400°C.
Art.nr: 71025

MASTER GP 2000 / ADHESIVE LUBE- 400 ml
Master GP 2000 Adhesive Lube är en syntetisk olja med mycket god vidhäftningsförmåga och
ett utmärkt smörjmedel vid både låga och höga temperaturer. Tack vare klistereffekten sitter
smörjoljan kvar även i fuktiga och kalla miljöer. Lämplig för smörjning av biltvättanläggningar,
gejdrar, glidytor, kuggar mm. GP 2000 är baserad på en helsyntetisk olja med tillsats av tackolja
för högsta möjliga vidhäftning. GP 2000 är särskilt framtagen för att smörja långsamtgående
kedjor och vajrar.
Temperaturintervall -30°C till +200°C.
Art.nr: 71039

MASTER CL 200 / CHAIN LUBE - 400 ml
Master CL 200 Chain Lube är speciellt lämpad för högbelastade kedjor men har
egenskaper som passar alla typer av kedjor och består av en olja med EP-egenskaper med tillsats
av PIB för bättre vidhäftning. CL 200 är särskilt framtagen för att smörja höghastighetskedjor.
Temperaturintervall -40⁰C till +200⁰C.
Art.nr: 71024

MASTER CO 800 / CUTTING OIL - 400 ml
Master CO 800 Cutting Oil är en högpresterande, högvärdig EP-förstärkt olja med mycket goda
egenskaper. CO 800 innehåller tillsatser som sänker temperaturen mellan material och verktyg
samt reducerar slitage på bearbetningsverktygen.
CO 800 är särskilt utvecklad för metallisk bearbetning som borrning, gängning, sågning,
svarvning, fräsning och andra krävande smörjapplikationer.
CO 800 är helt klorfri och särskilt lämpad för material i kolstål och legerade stål samt
koppar och mässing.
Art.nr: 71031
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MASTER CL 150 / COG LUBE - 400 ml
Master CL 150 Cog Lube är ett smörjfett särskilt lämpligt för användning vid stora
temperaturintervaller. Hög vidhäftningsförmåga gör CL 150 speciellt passande för rörliga
delar, t.ex. kuggar, växlar, tunga öppna glidytor, fjädrar, hissanordningar, centralbuffertar för
lok och vagnar, glidskivan mellan trailer och dragbil m.m.
CL 150 är ett mineraloljebaserat fett förstärkt med grafit och bitumen för att förbättra den
stötupptagande och smörjande förmågan.
Tillsatserna förhindrar även att produkten rinner vid höga temperaturer.
Temperaturintervall -10°C till +150°C.
Art.nr: 71032

MASTER LG 100 / LITHIUM GREASE - 400 ml
Master LG 100 Lithium Grease är ett mineraloljebaserat blyfritt litiumfett med EP-tillsatser, vilket
gör att fettet tål mycket höga tryck. LG 100 innehåller rostskyddande medel som ger skydd mot
rost t.o.m. i salthaltiga miljöer. Några användningsområden är
fönsterhissar, skenor, packboxar, lager, öppna växellådor, etc.
Temperaturintervall -35°C till +100°C.
Art.nr: 71023

MASTER HPG 170 / HIGH PRESSURE GREASE - 400 ml
Master HPG 170 High Pressure Grease är ett helsyntetiskt vatten- och värmeresistent
PTFE-fett för industrin. EP2-additiv gör att fettet förhindrar metallisk kontakt även vid
mycket höga tryck. HPG170 skyddar även mot korrosion och används vid smörjning av
ventiler, lager, glidytor etc. inom industri, verkstäder och marin miljö.
Temperaturområde: -30 till +170 grader.
Art.nr: 71021

MASTER HTC 1000 / HIGH TEMP COPPER - 400 ml
Master HTC 1000 High Temp Copper är en kopparbaserad högtemperatursmörjpasta som
förhindrar fastsättning, korrosion och skärning även vid mycket höga temperaturer.
HTC 1000 är uppbyggd på bl.a. kopparfett och lämpar sig utmärkt till smörning av bromsbackar,
ventiler, kedjor etc. Temperaturintervall -20°C till +1 000°C.
Art.nr: 71010

MASTER HTA 800 / HIGH TEMP ALUMINIUM - 400 ml
Master HTA 800 High Temp Aluminum är en aluminiumbaserad högtemperatursmörjpasta som
förhindrar fastsättning, korrosion och skärning även vid mycket höga temperaturer.
HTA 800 är uppbyggd på bl. a. aluminiumfett och lämpar sig utmärkt till smörjning av bromsok,
ventiler, kedjor etc. HTA800 är fri från allergiframkallande bly, koppar och
nickelföreningar.
Temperaturintervall -20°C till +800°C.
Art.nr: 71011
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MASTER LG 130 / LIQUID GREASE - 400 ml
Master LG 130 Liquid Grease är ett mycket beständigt, icke förtvålat fett.
LG 130 innehåller högmolekylära polymerer som tillhandahåller en fantastisk fästförmåga
på metaller, tål hög belastning samt säkerställer en långsiktig smörjning även på utsatta delar.
Produkten skyddar även mot korrosion. LG130 är lämplig för smörjning av kedjor, konveyers,
kraftöverföringar, vires, gångjärn och varhelst man önskar en varaktig smörjfilm.
Utmärkt för smörjning av kuggstänger och rekommenderas för användning i verkstad, industri,
marina miljöer etc.
Art.nr: 71022

MASTER WG 140 / WHITE GREASE - 400 ml
Master WG 140 White Grease är ett vatten- och värmeresistent smörjfett som lämpar sig för
livsmedelsindustrin och förpackningsindustrin. WG 140 är baserad på ett
livsmedelsgodkänt fett som eliminerar friktion och oljud i transportband, fönsterhissar, skenor,
lager etc. WG 140 har god vidhäftning och skyddar även mot oxidation.
Fettet har NLGI-klass 2 och är H1-godkänt. Temperaturintervall -20°C till + 140°C.
Art.nr: 71040

MASTER WO 50 / WHITE OIL - 400 ml
Master WO 50 White Oil är baserad på en FDA godkänd, livsmedelsanpassad
paraffinolja som lämpar sig väl för smörjning av mekanik och rörliga delar
i närheten av känsliga miljöer.
Såsom lager, gejdrar, transportband och precisionsdetaljer smörjs med fördel med WO 50.
Rekommenderat temperaturintervall 0°C till +50.
Art.nr: 71041
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SOLUTION

DRY PTFE LUBE
Art.nr: 15693 - 75 ml
Art.nr: 72024 - 400 ml
Art.nr: 150075 - Lösvikt 5 liter

MASTER ANTI FRICTION / DRY PTFE LUBE
75 ml, 400 ml, 5 liter
Master Anti Friction Dry PTFE Lube är ett snabbtorkande släpp och antifriktionsmedel som har en god
vidhäftningsförmåga och ger en torr glidyta på de flesta material såsom plast, textil, gummi, trä, metall, glas etc.
Master Anti Friction Dry PTFE Lube ger en transparent torr PTFE-film med lång livslängd även under höga tryck.
Friktionskoefficienten är extremt låg och fläckar ej. För temperaturer upp till +260°C.

MASTER ANTI FRICTION / SILICONE - 400 ml, 5 liter
Master Anti Friction Silicone är ett friktionsnedsättande vattenavvisande smörjmedel som används
till plast, trä, metall, textil etc. Anti Friction Silicone smörjer kärvande transportband, reglage,
gummilister, blixtlås, byrålådor och förhindrar att plast och gummiytor torkar och spricker.
Produkten fungerar även som formsläppmedel.
Temperaturintervall -30°C till +200°C.
Art.nr: 72034 - 400 ml
Art.nr: 12144 - Lösvikt 5 liter
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MASTER ANTI FRICTION / SOLVENT FREE SILICONE - 400 ml
Master Anti Friction Solvent Free Silicone är ett lösningsmedelsfritt friktionsnedsättande
vattenavvisande smörjmedel som används till plast, trä, metall, textil etc.
Anti Friction Solvent Free Silicone smörjer kärvande transportband, reglage, gummilister,
blixtlås, byrålådor och förhindrar att plast och gummiytor torkar och spricker.
Produkten fungerar även som formsläppmedel.
Temperaturintervall -30°C till +200°C.
Art.nr: 72033

MASTER PENETRANT / RUST RELEASER - 400 ml
Master Penetrant Rust Releaser är en fuktutdrivande produkt, baserad på en tunnflytande
högraffinerad mineralolja med tillsats av grafit och Molybdendisulfid för bästa smörjförmåga.
Den tränger in och lossar fastrostade bultar, muttrar, rördelar och liknande.
Tillsatserna ökar penetrationsförmågan, påskyndar förloppet och minskar friktionen.
Art.nr: 72015

MASTER CHEMICAL / RUST DISSOLVER - 400 ml
Master Chemical Rust Dissolver lossar fastrostade bultar, muttrar, rördelar och liknande
mycket effektivt. Den är baserad på isopropanol som lätt tränger in mellan fastrostade
detaljer där de aktiva ingredienserna sedan löser upp rosten.
Art.nr: 72016

MASTER THERMAL / RUST CRACKER - 400 ml
Master Thermal Rust Cracker är en unik produkt som på ett nytt sätt löser fastrostade bultar
och förband. Den kyler ned materialet till-40°C. Genom nedkylningen orsakas en
köldkrympning som ger mikrosprickor i rostzonen varvid de aktiva ingredienserna
snabbt sugs in i sprickorna och bryter upp rosten.
Art.nr: 72017

MASTER ELECTRONIC / TEST - 250 ml
Master Electronic Test är en kylspray för undersökning av termodefekter på motstånd,
dioder och transistorer. Genom att ha maskinen i drift kan respektive komponent testas.
Electronic Test är inte brandfarlig eller ledande och angriper inte lacker, plaster eller andra
material. Innehåller ren tetrafluoretan (134a). Electronic Test kyler ner till – 55°C
Art.nr: 72011
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MASTER ELECTRONIC / PROTECT - 400 ml
Master Electronic Protect driver ut fukt och förhindrar överslag och kortslutning i elektriska
system som elmotorer, kontaktdon och strömbrytare. Innehåller en isolerande,
högraffinerad mineralolja.
Electronic Protect har mycket god oxidations- och termisk stabilitet och leder inte ström.
Art.nr: 72010

MASTER PROTECT / BIO EASY WELD - 400 ml
Master Protect Bio Easy Weld är baserad på en vegetabilisk ester och skyddar mot
vidhäftning av svetsloppor på munstycken, arbetsstycken, jiggar och fixturer.
Protect Bio Easy Weld är fri från lösningsmedel, silikon, bor och är
dessutom biologiskt nedbrytbar.
Art.nr: 72040

MASTER POWER / BELT GRIP - 400 ml
Master Power Belt Grip ökar friktionen och fungerar utmärkt vid kraftöverföring med
kilremmar till luftkompressorer, fläktremmar etc.
Power Belt Grip är vattenavvisande vilket gör att greppet kvarstår även vid våta förhållanden.
Produkten kan också appliceras under t.ex. mattor där halkrisk förekommer.
Maximal effekt uppnås vid temperaturintervall +10 till +70°C.
Art.nr: 72041

MASTER RAPID / CONTACT ADHESIVE - 400 ml
Master Rapid Contact Adhesive används för att ge en effektiv limspridning vid t.ex.
limning av mattor, metaller, plast (inklusive polyeten och polypropen), gummi, läder, textil, filt,
kartong m.m. Den färdiga limfogen tål temperaturer upp till +60°C.
OBS! Bör ej användas på polystyrenskum, cellplast, frigolit eller vinylplast.
Art.nr: 72025

MASTER RAPID / START GAS - 300 ml
Master Rapid Start Gas ger förbränningsmotorer av alla slag extra energi och snabbare starter vid
startögonblicket, därmed sliter man inte på batteriet och startmotorn.
Rapid Start Gas fungerar utmärkt både till bensin- och dieselmotorer,
även vid mycket låga temperaturer.
Produkten motverkar även isbildning i känsliga förgasare och insprutningsmunstycken.
Art.nr: 72043
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MASTER PROTECT / WATERGUARD - 400 ml
Master Protect Waterguard ger en utmärkt vatten-, olje- och smutsavvisande impregnering.
Alla material som tål kemtvätt kan skyddas med Protect Waterguard, även läder och mocka.
Produkten ger ett bra skydd på möbeltextilier, dukar, sovsäckar och bilklädsel.
Produkten är vattenfri, torkar snabbt och är fri från PFOS och PFOA.
Art.nr: 72027
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CLEANING

BRAKE CLEANER ECO
Art.nr: 73034 - 500 ml

MASTER PREMIUM / BRAKE CLEANER ECO - 500 ml
Master Premium Brake Cleaner Eco är ett hög-presterande avfettningsmedel. Master Premium Brake Cleaner Eco
baseras på en blandning av acetaler, alkoholer och alifatiska kolväten för effektivast möjliga rengöring.
Drivgasen består av den förnyelsebara gröna Dimetyletern DMEcoT, vilket sammantaget gör denna produkt till ett
mycket gott val både vad gäller prestanda och miljöpåverkan.

MASTER REGULAR / BRAKE CLEANER - 500 ml
Master Regular Brake Cleaner är ett effektivt rengöringsmedel för framförallt bromsdetaljer
men passar även utmärkt för andra nedsmutsade delar. Master Regular Brake Cleaner är ett
heptanbaserat avfettningsmedel, som avdunstar utan att lämna några rester och där den
rengjorda ytan inte behöver eftertvättas.
Art.nr: 73010
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MASTER RAPID / INDUSTRIAL DEGREASER - 400 ml
Rapid Industrial Degreaser är ett effektivt lösningsmedelsbaserat avfettningsmedel som inte
behöver eftersköljas. Den används med fördel före lödning, limning och för avfettning och
rengöring av bland annat bromsar.
Art.nr: 73004 - 400 ml
Art.nr: 150086 - Lösvikt 5 Liter

MASTER HEAVY / SPEED CLEANER - 400 ml
Master Heavy Speed Cleaner är ett kraftigt lösningsmedelsbaserat rengöringsmedel som
effektivt löser rester från fett, olja, gummipackningar, limrester och andra föroreningar.
OBS! Angriper de flesta plastmaterial.
Testa alltid först vid osäkerhet.
Art.nr: 73032

MASTER HEAVY / STRONG CLEANER - 400 ml
Master Heavy Strong Cleaner är ett effektivt avfettningsmedel för bl.a. maskindelar.
Produkten tränger in och rengör feta och smutsiga detaljer på kompressorer, maskiner,
bromsar, kuggar, elmotorer, lager, vajrar, kedjor, lyftkranar, verktyg etc. och avdunstar
snabbt.
Var försiktig med plast- och gummidetaljer.
Art.nr: 73022

MASTER ELECTRONIC / CONTACT CLEANER BLUE - 400 ml
Master Electronic Contact Cleaner Blue används vid rengöring av elektronik och finmekanik
och tar bort feta fläckar från olja, fett eller fingeravtryck. Electronic Contact Cleaner Blue
är ett snabbpenetrerande rengöringsmedel som snabbt avdunstar från ytan utan att lämna
några rester och kan användas när snabb återstart av utrustningen krävs.
Art.nr: 73013

MASTER ELECTRONIC / CONTACT CLEANER GREEN - 400 ml
Master Electronic Contact Cleaner Green avlägsnar polära föroreningar på elektronik och
finmekanik samt tar bort fläckar av lödhartser och spritpennor som sitter på kretskort.
Electronic Contact Cleaner Green är ett snabbpenetrerande rengöringsmedel som snabbt
avdunstar från ytan utan att lämna några rester och kan användas när snabb återstart av
utrustningen krävs.
Art.nr: 73014
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MASTER ELECTRONIC / DUST - 250 ml
Master Electronic Dust används för att avlägsna damm och andra partiklar på och
i datorer, kopieringsmaskiner, skrivare, tangentbord samt andra mekaniska och
elektroniska komponenter.
Produkten är inte brännbar eller giftig och kan enkelt och effektivt användas överallt.
Art.nr: 73023

MASTER RAPID / SPOT REMOVER - 400 ml
Master Rapid Spot Remover tar effektivt bort märken och klotter. Den löser fläckar av
krita, tusch, bläck, klister, gummihjul, klackar, vax och olja. Produkten fräter ej och är ej
korrosiv och används som punktrengöringsmedel för svåra fläckar på de flesta material.
Art.nr: 73009

MASTER RAPID / GRAFFITI REMOVER - 400 ml
Master Rapid Graffiti Remover löser upp bindemedlet i sprayfärg och är särskilt effektiv på
släta ytor. Användbart för klottersanering på de flesta hårda underlag, även syntetiskt glas.
Art.nr: 73038

MASTER PENETRANT / PAINT STRIPPER - 400 ml
Master Penetrant Paint Stripper penetrerar färgskiktet och bryter vidhäftningen mellan
grundfärgen och den solida ytan. I en del fall krävs upprepade behandlingar.
Master Penetrant Paint Stripper kan användas för borttagning av linolje-, akrylat- och
alkydfärger på de flesta material såsom trä, puts, betong, plast, metall etc.
Art.nr: 73021

MASTER RAPID / GLASS CLEANER - 400 ml
Master Rapid Glass Cleaner är ett rengöringsmedel som snabbt löser beläggningar av fett,
oljor, smuts, rökgasfilm, nikotin m.m. på glas, emalj, kakel och rostfritt.
Produkten bildar ett skum som lyfter smutsen från underlaget, detta gör att det är mycket
enkelt att sedan torka rent med skinande resultat.
Art.nr: 73008
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MASTER INTERIOR / VINYL SHINE - 400 ml

Master Interior Vinyl Shine är ett silikonbaserat rengöringsmedel för alla plastytor.
Den lämnar en skyddande film som underlättar vid nästa rengöring.
Art.nr: 73011

22

SUPER MATCH
SUPER MATCH - 400 ml
Den vanligaste användningen av våra fyllmaskiner är för fyllning av aerosolburkar för lackarbeten.
Aerosolburkar ger tack vare drivgasens egenskaper en mycket finfördelad färgdimma.
Det ger enkelt ett färdigt resultat som annars endast nås med de bästa verkstadsutrustningarna.
Fördelarna är uppenbara vad gäller flexibilitet och enkelhet. Genom att använda Super Match halvfabrikat kan du
fylla alla möjliga produkter i en aerosolburk. En uppenbar fördel för den mindre lackverkstaden som slipper dyra
lager för färger. Istället hanterar man endast de burkar i de kulörer som verkligen behövs, utan leveranstid.
Super Match är ett komplett system för fyllning av bla färg på sprayburk.
Spray Master tillhandahåller burkar både för 1K och 2K system, lösningsmedels- och vattenbaserade färger.

MASTER SUPERMATCH WB 1 - 400 ml

–Lämplig för de flesta vattenbaserade färger
Master Super Match WB 1 är framtagen som ett halvfabrikat till vattenspädbara lackfärger och
fylls med hjälp av en fyllmaskin med lämplig färg. Master Super Match WB 1
innehåller isopropanol och dimetyleter och lämpar sig väl för att blandas med vattenspädbara
industri- och billacker.
OBS! Den som fyller burken med färg är ansvarig för att den märks med rätt varningstext!
Art.nr: 18625

MASTER SUPERMATCH WB 2 - 400 ml

–Lämplig för de flesta vattenbaserade färger
Master Super Match WB 2 är framtagen som ett halvfabrikat till vattenspädbara lackfärger och
fylls med hjälp av en fyllmaskin med lämplig färg. Master Super Match WB 2
innehåller en lösningsmedelsblandning av främst polära lösningsmedel och dimetyleter och
lämpar sig väl för att blandas med vattenspädbara industri- och billacker.
OBS! Den som fyller burken med färg är ansvarig för att den märks med rätt varningstext!
Art.nr: 18626
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MASTER SUPERMATCH FLEXO - 400ml

–Flexibelt halvfabrikat. Innehåller endast drivgas av högsta kvalité
Master Super Match Flexo är framtagen som ett halvfabrikat till de flesta typer av lackfärger
och fylls med hjälp av en fyllmaskin med lämplig färg.
Master Super Match Flexo lämpar sig väl för att blandas med de flesta lösningsmedels- och
vattenspädbara industri- och billacker. Master Super Match Flexo innehåller endast drivgasen
dimetyleter och framtagen för att ge användaren största möjliga flexibilitet vid fyllning av sin
egen produkt. Färgen späds med lämpligt lösningsmedel innan den fylls på sprayburken.
OBS! Den som fyller burken med färg är ansvarig för att den märks med rätt varningstext!
Art.nr: 18627

MASTER SUPERMATCH 8010 - 400ml

–Lämplig Etylacetatbas för lågviskösa syntetfärger
Master Super Match 8010 är framtagen som ett halvfabrikat till enkomponents (1K)
syntetiska lackfärger och fylls med hjälp av en fyllmaskin med lämplig färg.
Master Super Match 8010 lämpar sig väl för att blandas med lösningsmedelsbaserade
industri-och billacker och innehåller etylacetat, butan/propan och dimetyleter.
OBS! Den som fyller burken med färg är ansvarig för att den märks med rätt varningstext!
Art.nr: 18628

MASTER SUPERMATCH SYNTET - 400 ml

– Lämplig Acetonbas för de flesta 1-komponents syntetfärger

Master Super Match Syntet är framtagen som ett halvfabrikat till enkomponents (1k)
syntetiska lackfärger och fylls med hjälp av en fyllmaskin med lämplig färg.
Master Super Match Syntet innehåller aceton, metyletylketon och dimetyleter och lämpar
sig väl för att blandas med lösningsmedelsbaserade industri- och billacker.
OBS! Den som fyller burken med färg är ansvarig för att den märks med rätt varningstext!
Art.nr: 18622

MASTER SUPERMATCH ACRYL - 400 ml

–Lämplig bas för 2-komponentsfärg av akrylattyp
Master Super Match Akryl är framtagen som ett halvfabrikat till tvåkomponents (2K)
syntetiska lackfärger. Master Super Match Akryl fylls med hjälp av en fyllmaskin med lämplig färg.
Master Super Match Akryl innehåller aceton, metyletylketon och dimetyleter samt en
konverter som neutraliserar de flesta 2K-bindemedel och övergår till ett 1K-bindemedel.
Master Super Match Akryl lämpar sig väl för att blandas med lösningsmedelsbaserade
2K industri och billacker.
OBS! Den som fyller burken med färg är ansvarig för att den märks med rätt varningstext!
Art.nr: 18623
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HUNTING

WILD BOAR TAR
Art.nr: 75007 - 500 ml

MASTER ATTRACT / WILD BOAR TAR - 500 ml
Master Attract Wild Boar Tar används för att förenkla jakten på vildsvin. Produkten är lätt att applicera och fäster
även på frusen och våt stam. Genom att regelbundet spraya med Master Attract Wild Boar lockas vildsvinen till
platsen året om.

MASTER PROTECT / GUN OIL - 150 ml
Master Protect Gun Oil löser effektivt upp rost och är dessutom rengörande och smörjande
samt lätt att applicera.
Avsett som korttidsskydd.
Art.nr: 75001
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MASTER PENETRANT / SOLVENT CLEANER - 150 ml
Master Penetrant Solvent Cleaner löser effektivt upp krut och slaggrester på alla slags vapen.
Art.nr: 75003

MASTER PROTECT / GUN GREASE - 150 ml
Master Protect Gun Grease används vid långtidsförvaring.
Skyddar och impregnerar vapnets alla metalldelar.
Art.nr: 75002

MASTER PROTECT / STOCK OIL - 150 ml
Master Protect Stock Oil gör stocken väderbeständig och ger ett optimalt skydd.
Produkten är mycket dryg, varför även mycket små mängder räcker för att nå ett önskat resultat.
Art.nr: 75004
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LEISURE
MASTER PREMIUM / CHINA WOOD OIL
Träolja för väderskyddsbehandling av såväl nytt som tidigare impregnerat trä,
även för exotiska träslag med fet yta. Lämplig för såväl första behandling som årligt
underhåll av t.ex. trädgårdsmöbler, trallvike, fönster och fönsterramar, fasader och snickerier.
Även lämplig för traditionellt svåra träslag som teak och mahogny i marin miljö, såväl på
däck som inne i båten.
Oljans djupträngande egenskaper möjliggör också för användning inom en rad andra
områden, som t.ex. att framhålla lyster på klinkers och tegel.
Art.nr: 74018 - Lösvikt 1 Liter
Art.nr: 74020 - Lösvikt 4 Liter

MASTER TRÄOLJA - 500 ml
Master Träolja innehåller en exklusiv kallpressad linolja av mycket hög kvalitet som
framförallt lämpar sig att användas på utemöbler och teakmöbler som utsätts för sol, regn
och slitage. Master Träolja ska sprayas med tunna skikt vilket vare sig ger rinningar eller
dropp som applicering med pensel många gånger kan ge upphov till.
Specifika användningsområden är utemöbler, köksbänkar, trägolv, staket etc.
Spraya i skuggan vid en temperatur mellan +5°C och +25°C.
Överflödig träolja torkas bort efter 30 minuter med trasa.
OBS! Använd trasa kan självantända.
Art.nr: 15017

Master Textilrengöring - 400 ml
Kraftigt rengöringsskum för alla textilier. Produkten används framförallt på detaljer som inte
kan stoppas i en tvättmaskin, som t.ex. bilklädsel, textilinredning, möbler och mattor.
Produkten löser och ”lyfter” smuts från tyget. Skaka burken.
Spraya rikligt med skum på fläcken.
Låt verka 10-15 sekunder. Torka av med en ren och torr trasa som ej luddar.
Art.nr: 15049
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MASTER GRÄSLINJESPRAY - 650 ml
Master Gräslinje är en snabbtorkande märkspray till gräs, konstgräs och
grus som inte skadar underlaget. Vid +20°C är produkten yttorr efter
10-20 min och klibbfri efter 30-60 min.
Vid lägre temperaturer förlängs torktiden.
En burk räcker till c:a 80-100 meter linje.
MASTER GRÄSLINJESPRAY
Art.nr: 18110 - Vit
Art.nr: 12011 - Röd
Art.nr: 12012 - Gul

MASTER REFEREES BOUNDARY - 140 ml
Spray Master Referees Boundary är en skumbaserad temporär vit markeringsspray för
applicering direkt på gräs. Referees Boundary, ger en högst visuell markering i syfte att
säkerställa rent spel. Linjen är fullt synbar i ca 1 minut, för att sedan vara helt borta
efter ca 2-3 minuter. Skaka burken lätt och spraya därefter snabbt och enkelt en cirkel eller
en linje direkt på gräset med ett avstånd på ca 30 cm.
För bästa resultat håll burken upp och ned vid markering.
Innehållet räcker normalt till minst en match.
Art.nr: 18287

MASTER HANDREN - 75 ml
Master Handren rengör kraftigt nedsmutsade händer.
Produkten avlägsnar fett, olja och vissa färger.
Torkas av, behöver inte eftersköljas. Svag doft av citrus.
Art.nr: 15011

MASTER REFLECTIVE TEXTILE MARKER- 75 ml, 200 ml
Master Reflective är en produkt med mycket goda reflekterande egenskaper,
fungerar bäst på naturmaterial och material med struktur.
Effekten är något mindre på blanka underlag samt syntettyger. Sprayen ger ett tunt
ytskikt som är osynligt på dagen men har exceptionelt bra reflekterande
egenskaper i mörker, tex. vid motljus från bilstrålkastare.
Tvättas och nöts bort. Skaka burken ordentligt, spraya på textilen,
låt torka i rumstemeratur några minuter.
Efter avslutat arbete, vänd burken upp-och-ner och spraya tills endast ren gas
kommer ur munstycket.
Art.nr: 18289 - 75 ml, 12st/förp
Art.nr: 18288 - 200 ml, 6st/förp

Applicerad produkt belyst
med heljus i mörker.

Applicerad produkt
i dagsljus.
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ACCESSORIES
BRANDAVSKILJANDE SKÅP
Skåpet är provat, certifierat och P-märkt av SP, Sveriges Provningsoch Forskningsinstitut.
Skåpet är godkänt enligt klass 1 vilket tillåter förvaring av brandfarlig
vara i både plastflaskor och aerosolburkar.
Produkterna exponeras tydligt genom den glasförsedda dörren.
Som standard är skåpet försett med en högklassig energisnål
LED-belysning som ger ett väl exponerande ljus, har låg
energiförbrukning och lång livslängd.
De flyttbara hyllorna kan sättas på önskad höjd genom att hyllbärarna
placeras i urtagen i skåpets innerväggar.
Hyllorna är godkända för en maxbelastning på 80 kg. I botten av skåpet
finns ett spilltråg som är till för att samla upp eventuellt läckage från
flaskor och burkar.
Skåpet består av en fast gjuten stomme, vilket ger ett stabilt skåp som
inte behöver förankras i vägg.
En konstruktion med en karm och dörr gör också att skåpet tål många
års daglig användning och öppning utan att funktionen försämras.

Brandavskiljande skåp
Artikelnummer			

MASTER 240		

MASTER 380		

MASTER 550		

MASTER 1000

art.nr. 20339		

art.nr 20340		

art.nr. 20341		

art.nr. 20342

Produktens eganskaper
Yttermått (HxBxD)		 1450x590x520 mm		

1450x865x520 mm		

2000x865x520		

2000x1000x720 mm

Innermått (HxBxD)		
1230x478x410 mm		
1230753x410 mm		
1780x753x410 mm		
1780x888x610 mm
Vikt				214 Kg			276 Kg			361 Kg			496 Kg
Brandklassning			
SP 2369 Klass I (30 min)
SP 2369 Klass I (30 min)
SP 2369 Klass I (30 min)
SP 2369

Klass I (30 min)

Volym (liter)			
SP godkänner 241 liter
SP godkänner 380 liter
SP godkänner 500 liter
SP godkänner 964 liter
Hyllplan				3			3			5			5
Färg				Vit			Vit			Vit			Vit
Övrigt				Inbyggd LED-belysning
Inbyggd LED-belysning
Inbyggd LED-belysning
Inbyggd LED-belysning

Samtliga skåp är testade av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP)
29

Sprayhandtag Nemo Plast.
Art.nr: 117015

Förlängningshandtag
Art. nr: 117004

Handtag Vertikalspray, 80 cm

Hjul till Förlängningshandtag
Art.nr: 117022

Hjulaxelförlängare till Masterliner.
Hjulpar som stabiliserar vagnen när exempelvis
gräslinjer ska målas.
OBS! Passar endast linjemarkeringsvagn med
svarta hjul (Art.nr: 117111).
Art.nr: 117023

Masterliner vagn
Art.nr: 117111 - Masterliner - Linjemarkeringsvagn Blå
Art.nr: 117112 - Masterliner - Linjemarkeringsvagn Basic

Art.nr: 117112

Art.nr: 117111
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System 14
Art. nr: 20190
En enkel och smidig maskin för lite längre serier. Handpump. Återfyllning av färgbehållaren kan ske under
arbetet.
Upp till 12 burkar kan fyllas utan avbrott.
Volym 1200 ml

System Fill-one
Art nr: 20120
OBS! Levereras utan stödplatta.
Smidig och driftsäker maskin lämplig för verkstad eller
butiksdisken. Drivs med tryckluft och är helt fri från underhåll och
rengörning. Engångskoppen kan användas som färgkodat lock på den
färdiga burken samt eliminerar allt spill och kladd.
Volym 100 ml.
Reservdelar till System Fill-one Art.nr 20120:
Art.nr Benämning
20332 Reservdelspaket F3 System FO Navelle + sliding door
20333 Reservdelspaket F4 System FO Sliding doorknob
20334 Reservdelspaket F6 System FO Air Supply Tube + Air connector
20335 Reservdelspaket F7 System FO Adjustable Aerosol Platform
20336 Reservdelspaket F8 System FO Filling cup support

Fyll-lock till Fill-one
Art.nr: 20211

Fillaero One Stroke
Art.nr: 20180
One Stroke är det mest avancerade automatiserade systemet att
snabbt och ekonomiskt fylla aerosolburkar.
Med endast ett slag av kolven fylls en aerosolburk snabbt och
enkelt till låg energikostnad.
Färgbehållaren kan enkelt återfyllas utan att behållaren behöver tas
bort varför systemet är lämpligt till både stora och små serier.
•Volym på behållare 3,8 L
•Fyller med enkel justering aerosoburkar upp till 600 ml .
•Justerbar kolv för precisionsfyllning
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Actuator
DPV actuator används tillsammans
med pensel 117101
Art.nr: 14643

Pensel.
Minipensel till aerosolburk. Passar tillsammans med
Actuator 14643
Art.nr: 117101

Actuator/Cap
Mitani
Art.nr: 27328

Spraymunstycke
Solfjäderformad sprutbild, 360° vridbart munstycke
Ø in 24, ut 18. Standard
Art.nr: 104934 svart.

Solfjäderformad sprutbild, 360° vridbart munstycke
Ø in 30, ut 25. Nominellt högsta flöde.
Art.Nr: 104970 röd.

Rund stråle 020/020
Art.nr: 104962 vit

Solfjäderformad sprutbild, 360° vridbart munstycke
Ø in 25, ut 14. Standard
Art.nr: 104945 vit.
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Spray Master grundades 1964 och har marknadsfört, sålt och distribuerat tekniska aerosoler sedan dess.

MADE IN SWEDEN

Samtliga produkter i vårt sortiment är lagerförda och kan levereras med kort ledtid.

ANTECKNINGAR

SUPERIOR RESULTS REQUIRES
THE BEST PRODUCTS

