Ram Board®
Karmbeskytter

2 varianter: 1,65 mm x 92,0 cm
1,65 mm x 152,0 cm
✓ Fremstillet af 100% genbrugsmateriale
✓ Kraftig beskyttelse til dørkarme
✓ Hurtig og nem at montere
✓ Kan bruges flere gange
✓ Begge størrelser passer til dørkarmens bredde

Varenr. 3101
Varenr. 3102

DB. Nr.: 1730668
DB. Nr.: 1730675

Ram Board®
Stair Armor

863,6 mm x 482,6 mm
✓ Ultimativ trappebeskyttelse
✓ Spill Guard® - Vand- og smudsafvisende
✓ Justérbar trinbredde
✓ Kan bruges flere gange

Varenr. 3103

DB. Nr.: 2278918
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Ram Board®

Edge Tape™ 14 dage

Gulvbeskyttelse

63,5 mm x 55 m

1 mm x 0,94 m x 32 m (30 m2) – 22 kg./rl.
✓ Fremstillet af 100% genbrugsmateriale

Produkterne
er FSCgodkendte

✓ Easy-removal masking tape, som er let aftagelig
✓E
 fterlader ingen klæberester på gulvet i op til 14 dage

✓ Stærk gulvbeskyttelse

✓D
 en orange farve virker som markeringstape

✓W
 all Guard® - kant til beskyttelse af panel og væg

✓K
 læber fast til Ram Board®, så produktet ikke skrider

✓ Vapor-Cure® - diffusionsåben og åndbar

Varenr. 7261

✓F
 lex-Fiber - fleksibel, let at rulle ud og arbejde med
®

✓ Spill Guard® - vand- og smudsafvisende

DB. Nr.: 2278921

✓ Genbrugelig

Edge Tape™ 90 dage

✓ Spar tid og undgå skader på gulvet

50 mm x 50 m
✓ Easy-removal masking tape, som er let aftagelig
✓E
 fterlader ikke klæberester på gulvet i op til 90 dage
✓N
 em at afrive - ingen brug af værktøj

Varenr. 2740

✓K
 an anvendes til flere opgaver

DB. Nr.: 1709415

✓K
 an fjernes og monteres igen uden at miste klæbeeffekt

Varenr. 7263

DB. Nr.: 2278923

Vapor-cure® tape
Diffusionsåben tape
76 mm x 33 m

Ram Board®

✓ Eksklusiv Vapor-Cure™ teknologi
✓S
 ikrer at damp og fugt kan diffundere væk fra betonen

Seam Tape

✓ Forhindrer aftryk i den hærdede beton

72 mm x 50 m.

Varenr. 7262

✓ Fremstillet af 100% genbrugsmateriale
✓ Optimal tætning af samlinger
✓ Nem at anvende

Spar penge, tid og skån din ryg med
den nye Ram Board Seamer.

✓ Vandafvisende
Bemærk - der må ikke tapes direkte på gulvet

Varenr. 7260

DB. Nr.: 1709417

Perfekt til montering af tapen ved
større projekter, hvor der kan tapes
op til 60% hurtigere .

DB. Nr.: 2278922

Ram Board®
Tape Seamer

✓ Påsætning af tape op til 60% hurtigere
✓ Fleksibel til brug af flere bredder
✓ Nem montering af tapen

Ram Board®

✓ Hurtig klargøring til brug
✓ Sammenklappelig, nem at opbevare

Multi Cutter
Skær uden
at ødelægge
gulvet!

Varenr. 2739

DB. Nr.: 1983404

Varenr. 3120

DB. Nr.: 2278919

Ram Board®

Edge Tape™ 14 dage

Gulvbeskyttelse

63,5 mm x 55 m

1 mm x 0,94 m x 32 m (30 m2) – 22 kg./rl.
✓ Fremstillet af 100% genbrugsmateriale

Produkterne
er FSCgodkendte

✓ Easy-removal masking tape, som er let aftagelig
✓E
 fterlader ingen klæberester på gulvet i op til 14 dage

✓ Stærk gulvbeskyttelse

✓D
 en orange farve virker som markeringstape

✓W
 all Guard® - kant til beskyttelse af panel og væg

✓K
 læber fast til Ram Board®, så produktet ikke skrider

✓ Vapor-Cure® - diffusionsåben og åndbar

Varenr. 7261

✓F
 lex-Fiber - fleksibel, let at rulle ud og arbejde med
®

✓ Spill Guard® - vand- og smudsafvisende

DB. Nr.: 2278921

✓ Genbrugelig

Edge Tape™ 90 dage

✓ Spar tid og undgå skader på gulvet

50 mm x 50 m
✓ Easy-removal masking tape, som er let aftagelig
✓E
 fterlader ikke klæberester på gulvet i op til 90 dage
✓N
 em at afrive - ingen brug af værktøj

Varenr. 2740

✓K
 an anvendes til flere opgaver

DB. Nr.: 1709415

✓K
 an fjernes og monteres igen uden at miste klæbeeffekt

Varenr. 7263

DB. Nr.: 2278923

Vapor-cure® tape
Diffusionsåben tape
76 mm x 33 m

Ram Board®

✓ Eksklusiv Vapor-Cure™ teknologi
✓S
 ikrer at damp og fugt kan diffundere væk fra betonen

Seam Tape

✓ Forhindrer aftryk i den hærdede beton

72 mm x 50 m.

Varenr. 7262

✓ Fremstillet af 100% genbrugsmateriale
✓ Optimal tætning af samlinger
✓ Nem at anvende

Spar penge, tid og skån din ryg med
den nye Ram Board Seamer.

✓ Vandafvisende
Bemærk - der må ikke tapes direkte på gulvet

Varenr. 7260

DB. Nr.: 1709417

Perfekt til montering af tapen ved
større projekter, hvor der kan tapes
op til 60% hurtigere .

DB. Nr.: 2278922

Ram Board®
Tape Seamer

✓ Påsætning af tape op til 60% hurtigere
✓ Fleksibel til brug af flere bredder
✓ Nem montering af tapen

Ram Board®

✓ Hurtig klargøring til brug
✓ Sammenklappelig, nem at opbevare

Multi Cutter
Skær uden
at ødelægge
gulvet!

Varenr. 2739

DB. Nr.: 1983404

Varenr. 3120

DB. Nr.: 2278919

Ram Board®
Karmbeskytter

2 varianter: 1,65 mm x 92,0 cm
1,65 mm x 152,0 cm
✓ Fremstillet af 100% genbrugsmateriale
✓ Kraftig beskyttelse til dørkarme
✓ Hurtig og nem at montere
✓ Kan bruges flere gange
✓ Begge størrelser passer til dørkarmens bredde

Varenr. 3101
Varenr. 3102

DB. Nr.: 1730668
DB. Nr.: 1730675

Ram Board®
Stair Armor

863,6 mm x 482,6 mm
✓ Ultimativ trappebeskyttelse
✓ Spill Guard® - Vand- og smudsafvisende
✓ Justérbar trinbredde
✓ Kan bruges flere gange

Varenr. 3103

DB. Nr.: 2278918
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