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Våre beskyttelsesprodukter er designet for å bevare gulv, 
vegger, dører, vinduer og alt interiør som ikke skal påvirkes
av håndverkernes arbeid. 
Med videre tanke på rask og problemfri tildekning og fjerning 
er vi stolte av å presentere det vi mener er markedets mest 
effektive og økonomiske produkter for tildekning.

Kontakt oss for mer informasjon og prøver på produktene!
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Lett og slitesterk beskyttelsesplast
Coverboard Light

Lett og slitesterk beskyttelsesplast

TEC_D Coverboard Light er en lett og støtabsorberende beskyttelsesplast med kanal-
struktur som beskytter utsatte overflater ved bygging og renovering. Den lave vekten 
kombinert med enkel montering minimerer risikoen for unødige skader og bedrer 
arbeidsmiljøet da den er lett både å bære og bruke. 
I flere land har materialet nesten helt erstattet beskyttelsespapp og tunge masonittplater. 
Med TEC_D Coverboard Light får du effektiv beskyttelse fra gulv til tak og alt som er 
i mellom. Dessuten kan materialet både brukes om igjen og gjenvinnes.
TEC_D Coverboard Light får du som plater og på rull.

Egenskaper:
• Lav vekt
• Lett å montere
• Lett å bøye og skjære i
• Absorberer ikke fukt
• Tåler utebruk
• Kan brukes om igjen
• 100% gjenvinnbar
• Kjemikalieresistent
• Lang holdbarhet

Bruksområder:
• Gulvbeskyttelse
• Veggbeskyttelse
• Tildekking av vinduer
• Dørbeskyttelse
• Som beskyttelse ved:
   - Bygging
   - Renovering
   - Maling
   - Tapetsering

COVERBOARD LIGHT
Lett og slitesterk beskyttelsesplast

Effektiv beskyttelse ved bygging og renovering

COVERBOARD LIGHT HVIT
Tykkelse 3 mm, vekt: 400 g, Mål: 1220 x 2440 mm

COVERBOARD "HUNTONIT"
2 mm trefiberplate som brukes til dekking av gulv.
2 x 1220 x 2440

COVERBOARD LIGHT er en lett og støtabsorberende beskyttelsesplast 
med kanalstruktur som beskytter utsatte overflater ved bygging og 
renovering. Den lave vekten kombinert med enkel montering minimerer 
risikoen for unødige skader og bedrer arbeidsmiljøet da den er lett 
både å bære og bruke. I flere land har materialet nesten helt erstattet 
beskyttelsespapp og tunge masonittplater. Med COVERBOARD LIGHT får 
du effektiv beskyttelse fra gulv til tak og alt som er mellom der. 
Dessuten kan materialet både brukes om igjen og gjenvinnes.

Art. nr.

B869021

B869020

Forp.

1 stk

1 stk

Egenskaper
- Lav vekt
- Lett å montere
- Lett å bøye og skjære i
- Absorberer ikke fukt
- Tåler utebruk
- Kan brukes om igjen
- 100% gjenvinnbar
- Kjemikalieresistent
- Lang holdbarhet

Bruksområder
- Gulvbeskyttelse
- Veggbeskyttelse
- Tildekking av vinduer
- Dørbeskyttelse
- Som beskyttelse ved:

Bygging
Renovering
Maling
Tapetsering

Coverboard Light

Coverboard Light

Varenr.: Beskrivelse:  Enhet:

B809022  TEC_D Coverboard  Light HD, 1200x2400 mm, 600 gr (2,88 m2)   stk
B809025 TEC_D Coverboard Light HD, 800x1200 mm, 600 gr (1,92 m2)   stk

 Finnes også i trefiber:

B869020 Trefiberplate 1,22x2,44 m, 2 mm tykkelse   stk
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TEC Fleece X-Vapor
TEC Fleece X-Vapor er et selvheftende dekkemateriale av nonwoven 
fleece med diffusionsåpen membran som beskyttelse mot gjennom-
trenging av væske. Utviklet for å dekke og beskytte nylagte gulv og samtidig 
la fukt og løsemidler fordampe. 

TEC Fleece X-Vapor har heftende underside som gjør legging av dekkematerialet
enkelt, og gjør at det ligger på plass uten bruk av tape. TEC Fleece X-Vapor minsker også 
faren for riper på gulvet. Enkel å rulle sammen og bruke igjen.

Egenskaper:
• Sklibeskyttelse for en sikker arbeidsplass
• Diffusjonsåpen. Tillater at løsemidler og fukt 
   fordamper
• Vanntett. Beskytter underlaget 
   (Forutsatt at membran er uskadet)
• Enkel montering og demontering
• Plassbesparende under oppbevaring
• Sklibeskyttende
• Tykkelse 1 mm
• Diffusionsåpen ved 100-120 gr/24h m2

• Vekt: Ca 180 g pr. m2 

Passer for:
• Keramiske fliser og natursten
• Trapper
• Møbler og interiør
• Lakkerte og oljede tregulv. 
   (Olje og lakk må være helt tørr før du 
   legger på TEC Fleece X-Vapor)

PERFEKT 
FOR TRAPP!

3-LAYER SYSTEM

1 mm
Non-woven layer

Membran layer

Non-woven layer 

Varenr.: Beskrivelse: Enhet:

67211 TEC Fleece X-Vapor, 1x25 m (25 m2)                                  rull

Selvheftende dekkemateriale av nonwoven fleece
Fleece X-Vapor
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Selvheftende dekkemateriale
for vegg, tak og gulv

Flex

Varenr.: Nobbnr.: Beskrivelse: Enhet:

67220 55405734 GULV OG VEGGBESKYTTELSE FLEX 0,5x25M    2 Pak

Flex

Spesifikasjoner:
Non-woven polyester med trykkfølsom
PE-film på én side.
Vekt: 250 g pr. m2 (+/- 10%)
Tykkelse: 2,5 mm
Strekkstyrke: > 6kN / m / 10kN / m
Vannabsorpsjonsevne: > 800 vekt%

Allsidig nonwoven dekkefilt med
spesielt fokus på fleksibilitet, ugennomtrengelighet
og god heft. Tec-D Flex passer perfekt til alle overflater og
er derfor spesielt egnet for bruk på vertikale flater og komponenter 
som dører, rammer og rekkverk. 
Flex kan også brukes over kanter og hjørner.

Egenskaper:
• Høy fleksibilitet / Stretchy
• Ekstra solid
• Fleksibel / Stretchy
• Sklisikker overflate
• Trygg, med meget god heft
• Etterlater ikke støvpartikler
• Enkel installasjon

Bruksområder:
• Gulv, tak og vegger etc.
• Perfekt i trapp, vertikale flater og 
   komponenter som dører, rammer, rekkverk
• Beskyttelse av alle vanlige overflater
• Midlertidig smussfelle
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TEC_D T-Folie er selvheftende folie for beskyttelse av gulv. Blå folie er til bruk 
på tekstilgulv, og grønn folie er beregnet for harde gulv. Med applikator dekkes 
raskt og sikkert, store arealer og beskytter mot fukt, smuss og skader.

TEC_Dh:

Materialsammensetning:
Polyeten
Heftemateriale

Teknisk Informasjon:
• Fysiologisk nøytralt materiale – Ingen negative reaksjoner i hudtest
• Motstand mot kemikalier - Er motstandsdyktig mot syrer og alkaliske sammensetninger
• Sollys - Skal ikke utsettes for sollys over lengre tid
• Avfallskode - 170604
• Produkt garanti - 5 år på produktet, ikke på montert materiale
• Tykkelse - 100 my
• Størrelse - 90 m2

• Format - 0.9 x 100 m
• Antall på pall - 49 stk

TEC_D Folie gjør det enkelt
og raskt å beskytte store flater.

Varenr.: Beskrivelse: Enhet:

61405PPS10090 TEC_D Folie (90 m2)                                               rull

Selvheftende blå dekkefolie for tekstilgulv
Folie
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Klebematten består av 30 stk tynne plastark som er belagt 
med lim. Limet fanger effektivt opp støv og smuss fra sko 
og vogner som passerer.

Bruksområde: Innendørs 
Størrelse: 45 x 115 cm
Farger: Blå og Hvit.

Varenr.: Beskrivelse: Enhet:

B869010 TEC_D Cover Klebematte 66x115 cm, blå 1x30 ark (22,7 m2)               ark
9930070 TEC_D Cover Klebematte 45x115 cm, blå 1x30 ark (15,5 m2)               ark
 Leveres i pakker med 4 x 30 ark.
9930001 TEC_D Cover Klebematte 45x115 cm, hvit 1x30 ark (15,5 m2)              ark
 Leveres i pakker med 4 x 30 ark.

Varenr.: Beskrivelse: Enhet:

B776765 TEC_D  Dekkefilt 1x10 m, 200 gr (10 m2)                        rull
B776766  TEC_D  Dekkefilt 1x25 m, 200 gr (25 m2)                        rull

Når arket er fullt av smuss river man ganske enkelt av arket. 
Arkene er nummererte slik at man i god tid vet når det er på tide 
å bestille nytt. 

Dekkefilt som kan brukes flere ganger, takket være 
den absorberende filten. 

Undersiden av filten er belagt med sklisikker plast, som 
gjør at den ligger stabilt og hindrer at væske trenger 
gjennom til underlaget. Den trenger heller ikke å teipes.

Cover Klebematte

Cover Malefilt

Tynne plastark som fanger opp støv og smuss

Filt på rull med plastbelagt underside
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Produktet finnes i mange ulike gramvekter i kvadratmeter-
størrelse på rull. Fåes med eller uten plast (bestrøket-vokset) 
med fiber, polymer. 
Plastbelagt tildekning egner seg best der man ikke trenger 
tildekning i lengre perioder, da evt. fukt i undergulvet kan 
medføre muggsporer/misfargning.

TEC_D – Dekkepapp med bestrøket 
overflate (vokset), som egner seg til å 
dekke over midlertidig der man trenger 
beskyttelse under f.eks. nybygg
eller rehabilitering. 

Dekke/malerpapp
Til overdekking ved bygging og oppussing

Malerpapp Std.
Er malerens førstevalg av dekkepapp. 125g og 117 cm bredde (30 m2) gjør 
at den egner seg best der det er enklere slitasje (maling) eller små rom.

Dekkepapp SL50
SL50 200 g melkepapp der man trenger en kraftig beskyttelse av gulvet, f.eks. 
byggeperiode eller andre relativ tunge miljø. Bestrøket (vokset) noe som 
medfører at risikoen for muggspor – misfarging er minimal.
180-200 g +/- 10% bestrøket (vokset) 50 m2 rull, 110-130 cm.

Dekkepapp XS50
XS50 250 g melkepapp der man ønsker å beskytte gulv med tung trafikk, f.eks. 
råbygg eller andre sitasjoner der man trenger kraftig beskyttelse. Bestrøket (vok-
set) noe som medfører til at risikoen for muggspor – misfarging er minimal.
250 g +/-10% bestrøket (vokset) 50 m2 rull, 110-130 cm.

Varenr.: Beskrivelse: Enhet:

TEC_D50111 TEC_D Malerpapp, 125 gr (30 m2)                                 rull

Varenr.: Beskrivelse: Enhet:

SL50 TEC_D Melkepapp, 180-200 gr (50 m2)                          rull

Varenr.: Beskrivelse: Enhet:

XS50 TEC_D Melkepapp, 250 gr (50 m2)                                 rull
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Dekkepapp som tåler litt ekstra
XD-Dekkepapp

TEC_D XD er en 1,07 mm dekkepapp 
for de tøffeste jobbene. 

Miljøvennlig og gjennvinnbar Heavy Duty-konstruksjon, 
produsert av 100% resirkulerte fibre.
Materielat er pustende.

TEC_D XD beskytter tre, betong, stein, fliser, 
linoleum, epoxy, vinyl og de aller fleste typer gulv.
Leveres i rull på 1 x 30 m.

Varenr.: Beskrivelse: Enhet:

3010720 TEC_D XD-Dekkepapp 1x30 m, tykkelse 1,07 mm (30 m2)                                rull

Varenr.: Beskrivelse: Enhet:

T15300 Sweno Dekkepapp-tape gul 50 mm x 33 m                                rull
T53005 Sweno Dekkepapp-tape hvit 50 mm x 33 m rull 

Dekkepapp-tape
Sweno gul og hvit dekkepapp.
Solid tape for dekkepapp. Kan rives.
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Beskytter de fleste gulv og sparer tid og arbeid
Beskyttelsessystem

Varenr.: Beskrivelse: Enhet:

TCHD   TECDURA HEAVY DUTY STICKYMAT HD 1,04x40 m  (41,6 m2)                               rull  
TCMD   TECDURA STICKY MD 1,04x50 m (52 m2)                                                             rull 
TCLD50   TECDURA LIGHT STICKYMAT LD 1,04x50 m (52 m2)                                              rull 
TCDM50   TECDURAMAT 1,04x50 m (52 m2)                                                                         rull 

• Gir et tryggere arbeidsmiljø og reduserer skliulykker
• Brann- og røyksikkert i hht LPS1207-standard
• Selvklebing som ikke etterlater rester ved fjerning
• Forsegles mot underlaget, noe som minimerer riskoen for at 
   skitt, støv og rusk kommer under og forårsaker skade
• Hindrer meget godt at væske trekker igjennom, samt stopper 
   flekker av maling, sparkel, sement og puss
• Er nomalt pustende godt nok for naturstein og tregulv 
   (ingen garanti)
• Bakterieresistent
• UV-resistent

TecDura HD Stickymat:

Heavy Duty (HD) Stickymat er den mest 
robuste versjonen av de ikke-vevde, 
selvklebende mattene. Overflaten er 
behandlet to ganger og gir ekstra 
beskyttelse mot belastning fra innendørs 
og utendørs arbeid.

Viktige egenskaper:
- Selvklebende beskyttelse
- Brann- og røyksikker ihht. 
   LPS1207-standard
- Sklisikkert (pendeltestverdi 52 når våt)
- Hindrer at væske trenger gjennom
- Bakterieresistent
- UV-resistent
- Etterlater normalt ikke limrester 
   (be om info eller produktblad)
- 12 måneders innendørs bruk, 
   9 måneders utendør

Beskytter mot:
Maskiner, stillaser, sement, gips, puss, 
malingssøl, skitt, smuss og rusk.

Egnet for:
- Polert/dekorativ betong 
   (herdet 7 dager)
- Terrazzo, marmor og granitt
- Porselens- og keramiske fliser
- Forseglet hardved
- Herdet glassfiber
- De fleste primede metaller
- Ferdigstøpt betong
- Vinyl
- Laminatgulv

TecDura MD Stickymat:

Medium Duty (MD) Stickymat er den 
ideelle beskyttelsen for innendørs 
arbeid. Overflaten er behandlet og gir 
et tryggere arbeidsmiljø. 
Den fullforseglede matten trenger ikke 
å tapes fast gjentatte ganger.

Viktige egenskaper:
- Selvklebende beskyttelse
- Brann- og røyksikker ihht. 
   LPS1207-standard
- Sklisikkert (pendeltestverdi 52 når våt)
- Hindrer at væske trenger gjennom
- Bakterieresistent
- UV-resistent
- Etterlater normalt ikke limrester 
   (be om info eller produktblad)
- 9 måneders innendørs bruk

Beskytter mot:
Stillaser, fottrafikk, sement, gips, puss,  
malingssøl, skitt, smuss og rusk.

Egnet for:
- Polert/dekorativ betong (herdet 7 dager)
- Terrazzo, marmor og granitt
- Porselens- og keramiske fliser
- Forseglet hardved
- Herdet glassfiber
- De fleste primede metaller
- De fleste harde, harde, forseglede 
   overflater
- Ferdigstøpt betong
- Vinyl
- Laminatgulv

TecDura LD Stickymat:

Light Duty (LD) Stickymat er perfekt 
til å beskytte kjøkkenbenker, dører, 
dørkarmer, vinduer, sprosser med mer. 
Denne selvklebende geotekstilen er den 
perfekte klargjøringen for oppussing og 
nymontering, enkelt og raskt!

Viktige egenskaper:
- Selvklebende beskyttelse
- Brann- og røyksikker ihht. 
   LPS1207-standard
- Hindrer at væske trenger gjennom
- Bakterieresistent
- UV-resistent
- Etterlater normalt ikke limrester 
   (be om info eller produktblad)
- 9 måneders innendørs bruk

Beskytter mot:
Stillaser, sement, gips, puss, malingssøl, 
skitt, smuss og rusk.

Egnet for:
- Polert/dekorativ betong (herdet 7 dager)
- Terrazzo, marmor og granitt
- Porselens- og keramiske fliser
- Forseglet hardved
- Herdet glassfiber
- De fleste primede metaller
- De fleste harde, harde, forseglede 
   overflater
- Ferdigstøpt betong
- Vinyl

TecDura Duramat:
Duramat er den vevde versjonen av Sticky-
mat og gir en punkteringssikker, sklisikker 
beskyttelse som er 10 ganger sterkere enn 
de ikke-vevde mattene. Egnet for de røffeste 
arbeidsstedene.

Viktige egenskaper:
- Selvklebende beskyttelse
- Brann- og røyksikker
- Sklisikkert (pendeltestverdi 63 når våt)
- Hindrer at væske trenger gjennom
- Bakterieresistent
- UV-resistent
- Etterlater normalt ikke limrester 
   (be om info eller produktblad)
- 12 måneders innendørs bruk, 
   9 måneders utendør

Beskytter mot:
Maskiner, stillaser, fottrafikk, sement, gips, 
puss, malingssøl, skitt, smuss og rusk.

Egnet for:
- Polert/dekorativ betong (herdet 7 dager)
- Terrazzo, marmor og granitt
- Porselens- og keramiske fliser
- Forseglet hardved
- Herdet glassfiber
- De fleste primede metaller
- De fleste harde, harde, forseglede 
   overflater
- Ferdigstøpt betong
- Vinyl
- Laminatgulv

TecDura
TecDura beskyttelsessystem fyller et viktig tomrom i markedet.
Gamle former for overflatebeskyttelse har vært brukt i flere tiår, 
med små endringer.
Med TecDura finnes det nå en revolusjonerende, tidsmessig og 
kraftig løsning som kan beskytte ferdige overflater mot søl og 
skader fra byggearbeider, samtidig som det bidrar til en tryggere 
arbeidsplass.
Enkel og rask påføring!
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Et genialt alternativ til fotposer i plast
Skotrekk-maskin

TYPISKE ARBEIDSOMRÅDER:
Byggeplasser, eiedomsmeglere, gulvarbeid som 
lakkering, treningssentre, båt-/bilutstillinger, messer,
sluttbefaringer, tannlegekontor, helsesektoren,
barnehager, industrien osv.

Ved kjøp av maskin medfølger 1 rull folie som
holder til ca. 240 par sko.

• Holder til opptil 240 par sko
• Passer alle vanlige skostørrelser
• Sparer tid, raskt å ta på
• Perfekt der det er høye krav til rene miljøer
• Enkel å ta på (tas på stående)
• Plastfilmen er resirkulerbar

Skotrekk-maskin som ved et enkelt trykk trekker selvklebende plast
rundt skosålen, uten at du trenger å bøye deg ned. 

Plastfilmen beskytter effektivt mot støv, smuss og søle, f.eks. i byggeperioden, 
ved visning av hus, gulvlakkering, på bil- og båtmesser osv.

Varenr.: Beskrivelse: Enhet:

54710   SKOTREKK MASKIN  M/BLÅ PLASTFILM 0,05 mm (ca 240 par)                             stk
DF54716   REFILL BLÅ PLAST SKOTREKKMASKIN 0,05 mm, 180 m                                       rull 
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Innovative dekkeprodukter for bygg, industri og hjemEnkel og perfekt beskyttelse av dørkarmer
Dørkarmbeskyttelse

Produsert i stiv papp og kan gjenbrukes mange ganger. 
Lengde 150 cm og kan brukes til karmtykkelse.

Vår dørkarmbeskyttelse er en perfekt 
løsning som beskytter dørkarmen mot 
slag og skraper i forbindelse med hånd-
verksarbeid, flytting osv.

• GJENBRUKBAR
• ENKEL Å INNSTALLERE
• FOREBYGGER BULKER,
    RIPER OG HAKK 

• PASSER FOR ALLE 
   STANDARD DØRKARMER
• ØKONOMISK OG VARIG
    BESKYTTELSE

Varenr.: Beskrivelse: Enhet:

TR17960    TEC-D KARMBEKYTTELSE 150 cm, DISPLAY á 36 stk                                          stk



H220 x 112 cm

H190 x 68 cm

H215 x 112 cm

H185 x 50 cm

H220 x 112 cm

H190 x 68 cm

H215 x 112 cm

H185 x 50 cm

GLIDELÅSDØR

• Enkel og rask å installere
• Smidig passasje
• Minimerer byggrenhold

STØVBESKYTTELSE

• Enkel og rask å installere
• Midlertidig og fleksibel
• Minimerer byggrenhold

Glidelåsdør L Glidelåsdør U

Ved renovering oppstår det byggestøv som 
lett sprer seg utenfor arbeidsstedet. 
Cover støvbeskyttelse er en unik måte å 
begrense spredningen av byggestøv på. 
Dekkeplasten spennes opp med aluminiums-
støtter mellom gulv og tak, og danner på den 
måten en midlertidig vegg. En selvklebende 
glidelås som teipes på dekkeplasten, inngår 
i systemet, og på den måten lages én eller 
flere passasjer slik at det blir lett å bevege 
seg ut og inn.

Støvbeskyttelse
Innovative dekkeprodukter for bygg, industri og hjem

Enkel og smidig beskyttelsesplast med glidelås 
for tildekking av f.eks. døråpninger ved renovering. 
Plasten hindrer at slipestøv og byggesmuss spres 
til andre rom, samtidig som den forenkler passasje 
ut og inn.

Varenr.: Beskrivelse: Enhet:

B869635  5/25

B869630  5/25

B869632  5/25

B869001  1 sett

GLIDELÅSDØR L
HDPE-plast: 2200 x 1120 mm. Åpningstr: 1900 x 680 mm
GLIDELÅSDØR U
HDPE-plast: 2150 x 1120 mm. Åpningstr: 1850 x 500 mm
GLIDELÅSDØR U XL
HDE-plast 2500 x 2240 mm. Åpningstr: 1850 x 500 mm

STØVBESKYTTELSE STANDARDSETT
4x aluminiumsstøtter med støtteplater 1,5–3,9 m
1 x dekkeplast 4 x 5 m
1 x selvklebende glidelås 2 m
4 x End-klips
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Produsert i stiv papp og kan gjenbrukes mange ganger. 
Lengde 150 cm og kan brukes til karmtykkelse.

Sarpsborgveien 19 - 1640 Råde - Telefon 94 85 00 01
www.treprodukter.no - E-post: post@treprodukter.no


