Tilbud
Tilbud

Spar 40-60 % på maling og træbeskyttelse her.
Se vore bedste tilbud. Topkvaliteter, til lave priser.
Billige priser på vægmaling, loftmaling, træmaling.
pensler, ruller, filt og væv.
Kun gode tilbud på maling og træbeskyttelse her.

TECTANE SILIKONESPRAY PLEJE TIL GUMMISTØVLER
OG GUMMILISTER, 400 ML.

Plejemiddel til gummistøvler, gummilister m.m.
Silikonespray anvendes både som glide- og slipmiddel i industrien, men er
også særdeles velegnet som plejemiddel til gummidele.
Silikonepray er med til at hindre at der opstår revner og sprækker i gummi og
gummidele, på grund af udtørring.
Brug silikonespray til pleje af gummistøvler, af bilens gummilister og meget
mere.

Varenummer

Pris pr.

12050

15,00

IMPRÆGNERINGSSPRAY 400 Fri for våde og kolde fødder i efterårets og vinterens sne og sjap.
ML
Imprægneringsspray til imprægnering af tekstiler og skind/læder. bemærk
400 ml
Gør det behandlede materiale vandafvisende og smudsafvisende, ved at
danne en usynlig barriere.
Imprægneringsspray er særdeles velegnet til brug på syntetiske og naturlige
tekstiler, læder og ruskind. F.eks. til imprægnering af telte, imprægnerings af
vandrestøvler, vinterstøvler, sneakers m.m.
Denne imprægneringsspray er fri for flourstoffer og indeholder derfor
silikone, hvilket gør den uegnet til tekstiler med membran, f.eks. Goretex.
Ingen giftige flour-stoffer!
Om flour-stoffer
Varenummer

Pris pr.

12051

19,95
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Tilbud
LIMSPRAY 400 ML

Spraylim til opklæbning af karton, plakater, skilte, fotos, collager og lignende
lette materiale.
Let at påføre og resulterer i en permanent liming, der ikke fylder. Dermed
sikres et glat resultat, med liming helt til kant.

Varenummer

Pris pr.

12049

15,00

LOFTMALING GL 2 - 10 LTR
- LYS RÅHVID - KAMPAGNE!

Refleksfri loftmaling, glans 2.
Særdeles velegnet til lofter af f.eks. gips men også til grundmalede trælofter
m.m.
Kan også anvendes som vævfylder på nyopsat væv og filt.
Kampagnevare, som sælges til stærkt nedsat pris.
Køb billig maling online.

Varenummer

Pris pr.

130002404

350,00

TOUCH N TUFF NITRIL
HANDSKE

Pudderfri og ekstremt hårdfør tynd nitrilhandske str 8 eller 10.
Æske med 100 handsker.
Allergivenlig engangshandske med god resistens for de fleste kemikalier.
Størrelser: 7½-8, 8½-9 eller 9½-10.
Læs mere for at vælge størrelse og lægge i kurv.

Varenummer

Størrelser, handsker

6020510-M

M 7½-8

186,20

6020510-L

L 8½-9

186,20

6020510-XL

XL 9½-10

186,20

MALERHANDSKE, NYLON,
PU-COATED

Pris pr.

Meget populær og åndbar soft-grip handske.
Handsken er PU-coated på gribefladen, hvilket giver et sikkert greb. Samtidig
er handsken åndbar så den er behagelig at have på.

Varenummer

Størrelser, handsker

Pris pr.

42662

Large str 9

25,00

42663

X Large str 10

25,00

42664

XX Large str 11

25,00
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Tilbud
CLEANING WIPES,
RENSESERVIETTER 80 STK

Dermatologisk testede renseservietter, der kan fjerne uhærdet skum og fuge,
men også tjære, maling og olie fra hud og hår.
Bør vær fast inventar, i alle værksteder, hvor der ofte er brug for lige at tørre
hænderne af.
Simpelthen effektiv og skånsom håndrens, der kan anvendes overalt.
Zwaluw Universal Cleaning Wipes er lette, effektive og praktiske at bruge, til
fjernelse af uafhærdet silicone, uhærdet pu-skum, olier, de fleste
klæbestoffer, maling og fedtstoffer, fra hænder, værktøj og andre overflader.
Den Braven Universal Cleaning Wipes rengør hænder, værktøj og overflader
for:
-Fuger og klæbemidler: Uafhærdet fuge, smittende epoxy, spraylim og kit.
-Polyurethan skum: Uhærdet.
-Fedtstoffer: Olier, smøremidler, blæk, snavs, græspletter og olieprodukter.
-Maling: Acryl, oliebaserede og vandbaserede malinger. Effektiv op til
24 timer efter, at malingen er tør.
Generel rengøring: Opfrisker og rengør tidligere malede flader og fuger.
Ideelle til at fjerne snavs og pletter fra de fleste arbejdsborde.

Varenummer

Pris pr.

12121

92,75

FACADEMALING GLANS 2,
AKRYL/OLIE, 10 LTR

God diffusionsåben facademaling vælg mellem hvid, sort eller skagensgul.
Kombinationen af akryl og olie i malingen (olieemulsion) giver en god
vejrbestandighed, selvrensende overflade og god vedhæftning på de fleste
underlag.
Ce-mærket facademaling.
Læs mere for at vælge farve og lægge i kurv.

Varenummer

Vælg

480001104

Hvid

625,00

Sort

625,00

Skagensgul

625,00

480017204

Pris pr.
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Tilbud
GAFFERTAPE 48MM X 50M,
SØLV 195Μ

God, universal gaffatape 9081, som anvendes af fagfolk i mange sektorer.
Særligt i byggeriet hvor meget høj vedhæftning og klæbeevne er påkrævet på
vanskelige overflader også under mere ekstreme forhold (fra -10 ° C op til 60
° C) er den meget velegnet.
Gaffertapen er kendetegnet ved en ekstremt høj trækstyrke, og er derfor
egnet til semi-permanente installationer såsom forsegling eller fugning og til
tykke og tunge materialer, men også til afdækning i forbindelse med
gipsarbejder, epoxyarbejder m.m.
Gaffertape bruges mest i byggebranchen, men er også et professionelt
produkt til gør-det-selv arbejder, i landbruget og i industrien og er næsten
uundværligt i den private husholdning, til et væld af større og mindre
reparationer.
50 meter på rullen.

Varenummer

Pris pr.

45769

65,00
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Indemaling tilbud
Indemaling tilbud

Find de bedste tilbud på maling til ud og indvendig brug.
God maling sælges her til under det halve af normalprisen.
Vi sælger ligeledes udvalgt maleværktøj til rigtig lave priser.

LOFTMALING GL 2 - 10 LTR
- LYS RÅHVID - KAMPAGNE!

Refleksfri loftmaling, glans 2.
Særdeles velegnet til lofter af f.eks. gips men også til grundmalede trælofter
m.m.
Kan også anvendes som vævfylder på nyopsat væv og filt.
Kampagnevare, som sælges til stærkt nedsat pris.
Køb billig maling online.

Varenummer

Pris pr.

130002404

350,00

ZWALUW ACRYLFUGEMASSE Den bedste acrylfugemasse i Zwaluw programmet.
ANTI-CRACK
En fugemasse der hverken revner eller sprækker og er meget let at glitte.

Varenummer

Pris pr.

12298

62,50

VÆGGRUNDER,
MIKRODISPERSION,
BLÅTONET, 2½ ELLER 10
LTR

Forankringsgrunder til grunding af puds, gips, eternit og beton inden
malebehandling eller opsætning af vægbeklædning.
Vælg mellem dunk med 2½ ltr eller dunk med 10 ltr.

Varenummer

Vælg størrelse/mængde

Pris pr.

441-000060

2,5 ltr

105,00

441-000040

10 ltr

289,95
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Indemaling tilbud
MALING TIL TRÆ OG METAL, God halvblank træ og metalmaling, som er velegnet til alle typer indvendigt
GLANS 40, 3 LTR,
træværk. Mal karme, paneler, møbler og grundmalet metal med træmalingen
VANDBASERET
som er til indendørs brug.
Vandig træ og metalmaling gulner ikke og tåler varmepåvirkning op til 80
grader, hvilket gør den meget velegnet som radiatormaling.
Varenummer

Vælg

Pris pr.

187001133

Hvid

299,95

187002433

Lys råhvid, NCS 0500N

299,95

187001433

Råhvid, RAL 9010

299,95

RULLESPARTEL, DANA, 15
LTR

Spartelmasse 15 ltr der blot rulles på. Rullespartel er super-nemt at bruge og
så er det endda svanemærket.
Mellemfin rullespartel der let rulles på og derefter trækkes over med
bredspartel. Så bliver det ikke meget nemmmere, eller hurtigere at spartle
vægge.
Rullespartelmassen er endda supernem at slibe, derfor er det ekstra nemt at
lave pænt arbejde, der ser professionelt ud.

Varenummer

Pris pr.

7994215

272,45

HYBRIFIX UNIVERSAL FUGE
OG MONTAGELIM 290 ML

Hybrifix er en universal fugemasse med god klæbeevne og er tilsat mug og
skimmelhindrende midler.
Hybrifix er egnet til brug i vådrum og kan også anvendes som montagelim.
Med Hybrifix fuge- og montagelim kan du lave sorte, hvide eller grå
gummifuger. Fugen er fri for isocyanat og er nærmest lugtfri.
Konsistensen er som en silikone og er anvendelig mange af de steder, hvor du
ellers ville lægge en siliconefuge.
Mangler du en klar fuge, skal du købe Clearfix som er en klar/transparent
variant af Hybrifix.

Varenummer

Vælg

10620500

Hvid

Pris pr.
100,00

12053

Mellemgrå

100,00

12056

Sort

100,00

10905200

Klar

87,50
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Indemaling tilbud
ACRYLFUGEMASSE HVID

Hvid acrylfugemasse i bedste kvalitet, er hurtigt overmalbar, revner og synker
kun minimalt.

Varenummer

Pris pr.

12063

25,00
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Udemaling tilbud
Udemaling tilbud

Vore allerbedste tilbud på udendørs produkter.
Vandig eller oliebaseret træbeskyttelse, tagmaling m.m.
Også facademaling til stærke priser
Her gør du en god handel..

PENSELSÆT LUXUS 3 DELE
EXTERIØR

Udmærket og vores mest populære penselssæt, til vandig træbeskyttelse.

Varenummer

Pris pr.

10142

39,95

TERRASSEOLIE TIL
TRÆTERRASSER 5 LTR

Terrasseolie til træterrassen. Når du olierer jævnligt, bevarer du din
træterrasses smukke udseende og naturlige farvespil i mange år.
Hold terrassen fri for alger og begroninger, ved at rense med et
algerensemiddel 1-2 gange om året.
Undgå højtryksspuling, da det ødelægger mere end det gavner.
Optimal beskyttelse af træterrassen fordrer oliering hvert år og medvirker til
at hindre råd, svamp og begroninger.

Varenummer

Vælg

Pris pr.

837094505

Sort

312,50

837080705

Teak

312,50

837000005

Klar

312,50

837081705

Mahogni

312,50

837080305

Pine

312,50
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Udemaling tilbud
FACADEMALING GLANS 2,
AKRYL/OLIE, 10 LTR

God diffusionsåben facademaling vælg mellem hvid, sort eller skagensgul.
Kombinationen af akryl og olie i malingen (olieemulsion) giver en god
vejrbestandighed, selvrensende overflade og god vedhæftning på de fleste
underlag.
Ce-mærket facademaling.
Læs mere for at vælge farve og lægge i kurv.

Varenummer

Vælg

480001104

Hvid

625,00

Sort

625,00

Skagensgul

625,00

480017204

Pris pr.

TRÆBESKYTTELSE,
OLIEBASERET,
HELDÆKKENDE, 5 LTR

Heldækkende træbeskyttelse med god holdbarhed. Denne Lakrol
træbeskyttelse er oliebaseret. En virkelig god træbeskyttelse, der er let at
male med og ikke løber. God træbeskyttelse, meget træbeskyttelse for
pengene.

Varenummer

Vælg

Pris pr.

791083305

Dodenkop

437,50

791701605

Antrazit grå

437,50

791073705

Grå umbra

437,50

791094505

Sort

437,50

791001105

Hvid

437,50

791032905

Svenskrød

437,50

791067605

Grøn umbra

437,50
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Udemaling tilbud
TRÆBESKYTTELSE,
VANDBASERET,
HELDÆKKENDE, 5 LTR

Lakrol, heldækkende vandig træbeskyttelse er et
overfladebehandlingsmiddel, der er udviklet til at modstå belastningerne fra
det skandinaviske klima.
Anvendes på såvel nyt, som på ubehandlet træværk.
Træ der behandles med træbeskyttelse, skal være bæredygtigt for
malebehandling. Ubehandlet træ skal normalt forbehandles med
grundingsolie.
Træbeskyttelse medvirker til at beskytte træ mod udtørring og mod solens
nedbrydende effekt og er tilsat midler, der beskytter mod angreb af råd og
svamp.
CE- mærket træbeskyttelse testet ifølge ISO 1504-2.

Varenummer

Vælg

Pris pr.

810001105

Hvid

437,50

810073405

Antrazit grå

437,50

810073705

Grå umbra

437,50

810094505

Sort

437,50

810032905

Svenskrød

437,50

810067605

Grøn umbra

437,50

GRUNDINGSOLIE, LAKROL
ALKYD GRUNDINGSOLIE TRÆGRUNDER FØR
TRÆBESKYTTELSE

Grundingsolie til grunding af træværk inden malebehandling med transparent
eller dækkende træbeskyttelse.
Grundingsolie anvendes under både vandig og oliebaseret træbeskyttelse.
Læs mere for at vælge størrelse og lægge i kurv.

Varenummer
770-000005

Vælg størrelse/mængde

Pris pr.

2,5 ltr

129,95

5 ltr

250,00

UNIVERSALMALING 5 LITER

Landbrugsmaling er en universalmaling, som hæfter på næsten alle typer
underlag,- også pandeplader. Er beregnet til udvendig brug, på overflader af
træ, jern, beton, byggeplader og meget andet.

Varenummer

Vælg

Pris pr.

421-001105

Hvid

362,50

421-073805

Mellemgrå

362,50

421-064305

Portgrøn

362,50

421-094505

Sort

362,50

421-033005

Rød

362,50
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Udemaling tilbud
PENSELSÆT GRØN 4 DELE

Penselsæt med 4 gode pensler til udvendig vedligehold. Gode til udhæng,
stern og gavl.

Varenummer

Pris pr.

10138

50,00
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Værktøj tilbud
Værktøj tilbud

Vore bedste tilbud på maleværktøj.
Billige pensler, malerruller, spartler og knive.
Professionelt værktøj til private og til
spiselige priser.

RULLE OG PENSELSSÆT TIL To Ruller og en pensel der kan bruges til epoxymaling. Brug og smid væk, men
EPOXY
i god kvalitet, så der ikke tabes fnug eller penselshår i malingen.
Undgå fnug og penselshår i malingen. Fjern løst materiale inden brug:
Rullen vikles ind i tape (klistersiden ind) og tapen tages af igen.
Penslens hår luftes/bladres igennem.
Varenummer

Pris pr.

1 x 72346 pensel +2 x 25256 blue-line valse + 1 x 23030 bøjle

SPANDESÆT, 25 CM
RULLESPAND M. RULLE,
HÅNDTAG OG
TELESKOPSKAFT T.
VÆG/LOFT

119,95

Med dette 25 cm spandesæt, bestående af rainbow valse, håndtag,
teleskopskaft og 12 ltrs malekar, er du klædt på til at male vægge og lofter.
Rainbow valsen er ikke egnet til epoxymaling.

Varenummer

Pris pr.

23030 bøjle+21471 teleskop+40557 spand+26251 rulle

187,50
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Værktøj tilbud
UNI PISKERIS - OMRØRER VÆLG STØRRELSE

Sekskantet skaft der passer på bl.a. boremaskiner.
Velegnet til flydende materialer med lav viskositet.
Den klassiske mixer til hurtig og homogen sammenblanding.
Anvend trinløs boremaskine til piskeriset og bland med lav hastighed. Undgå
at piske luft i blandingen.
Velegnet til blanding af 2K epoxy-produkter o.lign.
Jo højere viskositet desto kraftigere piskeris og boremaskine.
Vælg mellem:
Ø 60 mm x 400 mm - egnet til mindre opgaver med tyndtflydende materialer
Ø 80 mm x 400 mm - egnet til lidt større opgaver med flydende materialer
Ø 100 mm x 600 mm - egnet til større opgaver og mere tyktflydende
materialer.
Til sammenblanding af f.eks. mørtel eller beton anbefales et egentligt
røreværk eller tromle.
Læs mere for at vælge størrelse og lægge i kurv.

Varenummer

Vælg størrelse/mængde

Pris pr.

48366

ø 60 mm x 400 mm

46,50

48368

ø 80 mm x 400 mm

47,50

48370

ø 100 mm x 600 mm

89,95

TELESKOPSKAFT M. KLIK,
HVID, 120-200 CM

Teleskopskaft, hvidlakeret stål. Den sorte plastkonus er med klik for holdbar
og stabil fastgørelse til rullebøjlen .
Reguleres let og enkelt i længden 120-200 cm.

Varenummer

Pris pr.

21491

99,95

RULLESPAND/MALEKAR 12
LTR

Sort plast rullespand 14 ltr, passer til 25 cm ruller.

Varenummer

Pris pr.

40557

40,00

HOBBYKNIV, STOR
CUTTERKNIV

Almindelig stor hobbykniv. Plast. Gul, med "bræk af" klinge.

Varenummer

Pris pr.

30472

10,25
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Værktøj tilbud
GLASSKRABER SORT/GUL
PLAST

Glasskraber med udskiftelig klinge. Sort/gul, plasthåndtag.

Varenummer

Pris pr.

40091

31,25

KLINGER TIL SORT/GUL
GLASSKRABER

Pakke med 10 ekstra klinger. Passer til sort/gul glasskraber.

Varenummer

Pris pr.

40095

25,00
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