
Trälagningshjälpmedel

Trälim - CosmoColl FL44

Förpackningar:
30kg hink
Tillbehör: Easy Pump för enkel tömning av 30kg hink

Trälim CosmoColl FL37 

Förpackningar:
500 ml

Fuktkvotmätare BES Bollmann Easy

Fuktkvotmätare för trä och träbaserade material. 
Mäter snabbt och exakt (+-1%) och ger värdet på 
en lättavläst ”termometerskala”. Mätområde för trä 6  - 44%. Inbyggt 
funktionstest.
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Doseringsutrustning för trälagningsmassa

Trälagningsmassa Polysoft  

1,5 kg

Doseringsapplikator för Trälagnings-
massa Polysoft. 825 :-/st

153 :-/st

Vattenbaserat 1-Komp. D3 Lim för fönster och allround trälimning.Ett 
extra starkt och värmehållfast lim som lämpar sig för limning av fönster,
köksinredning, bad- och duschinredning, möbler mm.Limmar både mjuka 
och hårda träslag. FL37 är gokänt enligt IFTs riktlinjer för limning av 
träfönster.

CosmoColl FL44 är ett 1-komp. trälim för fönster och allround bruk. 
D4-lim som uppnår D4-klass utan att man behöver tillsätta en härdare 
och är godkänt enl. IFT-riktlinjer för limning av träfönster. Det är ett 
fylltigt, högkvalitativt, extra vattentåligt trälim med lång brukstid av 
6 mån. Lämpar sig för limning av fönster,  köksinredning, bad- och 
duschinreden, skärbräden, vattenkar, möbler och mycket mera. 
Limmar både mjuka och hårda träslag.Certifierat av Rosenheim 
institutet för fönsterteknik där D4-kvaliten bekfäftades

En liten proffssåg för sågning i många olika slags matrial såsom
aluminium, plast, laminat och trä. En fintandad såg ger fina snitt vid
 ex. karmsågning. Tandspetshärdad.

För styrning av fogsvans vid kapning och gering.Fasta lägen för 45 
och 90 grader. Graderad skala med låsratt för fixering i valfritt läge.
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Tvåkomponents trälagningsmassa Polysoft baserad på polyester.
Lagar och fyller ut all slags trä, stål, sten, plas och cement.
Blandas väl förslagsvis med doseringsaplikator. Är öppen och kan 
bearbetas i 20 min. Går bra att sandpappra efter 30 min. 
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