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100 % Fornøyd Kundegaranti
Spray Master gir materialfeilgaranti på samtlige spraybokser fra
produksjonsdato og i 3 år om ikke annet er angitt. Garantien gjelder under
forutsetning av at produktet er håndtert og anvendt i henhold til
gjeldende forskrifter og at brukerinformasjon samt kvittering for varen er
vedlagt. Ved eventuell feil skal først innkjøpsstedet kontaktes.
Vi hos Spray Master AB forplikter oss, når det oppstår feil som faller inn under
garantien, å erstatte det feilaktige materialet uten kostnad for kjøperen.
Vi på Spray Master AB vil være tilgjengelig ærlig, effektivt og så fort vi har en
mulighet, hvis kjøperen har et rimelig ønske eller forespørsel.
Vårt mål er at kjøperen skal få svar på årsak til feil samt videre håndtering av
ærendet innen 2 uker etter at vi har mottatt reklamert produkt.

Produsentansvar
Spraymasters produkter produseres i Sverige. Hele vår virksomhet er
sertifisert i henhold til de velkjente standardene ISO 9001 i kvalitet og
ISO 14001 miljø, samt for relevant varegruppe også i henhold til
kosmetikkforordningen ISO 22716 i GMP-anlegg.
Hele vår virksomhet gir oss en unik mulighet til å stadig gjøre våre
produkter bedre.

Tiden hvor spraybokser var skadelig for ozonlaget er for lengst forbi.
En av styrkene i vår virksomhet er vår lovovervåkning som gjør at vi
alltid ligger foran lovgivningen i vårt miljøarbeid. Et eksempel på det er
at vi som først i bransjen tok bort freon fra våre produkter.

Vår miljøavdeling har et tydelig oppdrag i å minimere den
miljøbelastningen som alt forbruk innebærer. I mange av våre
produkter har vi eksempelvis som eneste aktør i markedet gått over til
den fornybare, grønnere drivgassen DMEco™, som leveres til oss av vår
samarbeidspartner Akzo Nobel. Når du kjøper et produkt fra oss kan
du være sikker på å gjøre minst mulig avtrykk på miljøet.

Våre produkter er listet i Sunda Hus og Byggvarubedömningen
(Sverige). Takket være vårt miljøarbeid oppfyller vi i flere tilfeller også
Bastaregisterets strenge krav.
Se sundahus.se, byggvarubedomningen.se, bastaonline.se eller
kontakt oss for mer informasjon

Vi takker alle våre kunder for at dere beskytter vårt ømtålige miljø
gjennom å bruke våre produkter!
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Med mer enn 50 års erfaring vet vi hva vi snakker om.
For å møte de høye kravene fra våre profesjonelle kunder, fokuserer vi alltid på ytelse, kvalitet og miljø.
I de fleste av våre produkter utgjør de aktive stoffene en veldig høy andel av volumet som kan sammenlignet
med andre merker på markedet. Rist derfor alltid et kvalitetsprodukt før du bruker den!
Dette gjør dem selvfølgelig ikke billigere å produsere, men gjør det mulig å matche eller overgå våre
kunderhøye forventninger.
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FINISH
Master Snabblack – 400 ml
Master Snabblack er en serie av cellulosebasert hurtigtørkende farger for beste overflatefinish,
som fester seg på de aller fleste tre– og metallgjenstander. Dysen gir et solfjærssprøytebilde
og kan rotert 360° for å passe på applikasjonen. Fargen gir et høydekkende lag og brukes i
industrien, hjem og fritid. Ved overbelegging, bør du først prøve at fargen tørker og festes til
underlaget.
Dammtørr: c:a 5 min, gjennom tørr: c:a 60 min (ved normal romtemperatur og fuktighet).

1)

1)

1)

1)

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

Snabblack Hvit
Blank
RAL 9010
Glanstal 85-95
400 ml
Art.nr: 11004

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

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

1)

1)

1)

1)

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

1)

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

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

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

Snabblack Blå
RAL 5002
Glanstal 85-95
400 ml
Art.nr: 11019

Snabblack Sølv
Dekorasjonslakk,
bør males med
klart lakk
Glanstal 85-95
400 ml
Art.nr: 11013

1)

1)

1)

1)

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

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

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

Snabblack Gull
Dekorasjonslakk,
bør males med
klart lakk
Glanstal 85-95
400 ml
Art.nr: 11014

1)

1)

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

Snabblack Klarlakk
utrndørs, Akryl
Glanstal 85-95
400 ml
Art.nr: 11026

1)

1)

Snabblack Nato Green
Matt
RAL 6003
Glanstal 0-10
400 ml
Art.nr: 18278

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

1)

1)

Snabblack Olivgrön
IR-Säker
Matt
RAL 325H
Glanstal 0-10
400 ml
Art.nr: 11027

1)

Snabblack Army Green
Matt
RAL 6014
Glanstal 0-10
400 ml
Art.nr: 18277

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

1) Fargemerkingen er bare en veiledning og ikke en fargeprøve.

Master 600° - 400 ml
Master 600 ° er en varmebestendig farge for lakkering av metalloverlater både i og utenfor. Fargen tål temperaturer opp til 600°C. Munstycket gir en solfjærssprøytebilde og kan rotert 360° for å passe på applikasjonen.
Under den varmemebestandig Master 600° bør ikke grundfarg brukes, fordi grunnfarge normalt ikke klarer høye
temperaturer. Overflaten malt svart kan etter oppvarmning till høye temperaturer anta en gråaktig tone.
MERK! Når du maler, bør overflaten ikke være varm.

1)

Master 600°
Svart
400 ml
Art.nr: 11023

1)

Master 600°
Silver
400 ml
Art.nr: 11025

For å få den rette følelsen når du maler, bruk håndtak for alle
fargebokser.
Art.nr: 117015.
Se tilbehør sid 28
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MARKER
Master Marker Solid - 600 ml
Master Marker Solid er en hurtigtørkende merkespray som kan brukes på underlag som asfalt, betong,
gress og grus mm. Takket være det røde munnstykket med forlengerrør gis det god mulighet til å merke
med symboler og skriv tekst. Med det hvite munnstykket markerer du linjer med høyere fargeflyt.
Master Marker Solid er en standardspray for entreprenører innen tele, bygg, elektrisitet og vann.
Den brukes innen bygningsbransjen, gate- og vei avdelninger, landmåling mm.
Beatregistrert og registrert i Byggvarubedömningen (Sverige) og listet i Sunda Hus (Sverige).

TRI-HATTEN gir deg muligheten til å bruke markøren både
horisontalt og vertikalt i 360°.
Du endrer selv sprayretningen på noen få sekunder.

1)

1)

Master Marker
Rød
Solid farge
600 ml
Art.nr: 12001

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

1)

1)

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

1)

Master Marker
Hvit
Solid farge
600 ml
Art.nr: 12006

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

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

Master Marker
Grønn
Solid farge
600 ml
Art.nr: 12004

1)

1)

Master Marker
Klarlakk
For overbelegg
av f.eks. krittet linjer
600 ml
Art.nr: 12008

Master Marker Fluorescent - 600 ml
Master Marker Fluorescerende er en hurtigtørkende merkespray som kan brukes på underlag som asfalt,
betong, gress og grus mm. Takket være det røde munnstykket med forlengerrør gis det god mulighet til å
merke med symboler. Med det hvite munnstykket markerer du linjer med høyere fargeflyt.
Master Marker Fluorescerende er en standardspray for entreprenører innen tele, bygg, elektrisitet og vann.
Den brukes innen bygningsbransjen, gate- og veietater, landmåling mm.
Betaregistrert og registrert i Byggvarubedömningen (Sverige) og listet i Sunda Hus (Sverige).
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
Rød
600 ml
Art.nr: 12010

1)

1)

Master Marker
Fluorescent
Grønn
600 ml
Art.nr: 12024

Master Marker
Fluorescent
Cerise
600 ml
Art.nr: 12041

Master Marker Temporary - 600 ml
Master Marker Temporary inkluderet I SprayMaster sortiment af hurtigtørkende markeringspray, utviklet for
de virksomheder indenfor bygg– og engtreprenør-branschen der har behov av hurtg og tydelig markering.
Master Marker temporary indeholder ingen bindemidler, kun faste stoffer og løsemiddel, dette gør det
enkelt at vaske markeringerne veg efter arbejde. Spesielt velegnet til færdige overflater samt til brug i
sensitive miljøer. Spesielt egnet for ferdige overflater og for brug I sensitive miljøer.
Den monterede skriveknappen gør det muligt at skrive tekst og symboler.

1)

Master Marker
Temporary
Blå
Art.nr: 18006

1)

Master Marker
Temporary
Rød
Art.nr: 18007
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1)

Master Marker
Temporary
Gul
Art.nr: 18009

Master Marker Aqua - 600 ml
Master Marker Aqua er en vannbasert og miljøvennlig markør spray,
(registrert i Basta) designet for entreprenører innen konstruksjon og
gate-kartlegging blant andre. Marker Aqua brukes på de samme flatene
som standard markør sprayer, men er vannbasert, noe som gjør det
egnet for bruk, f.eks. innendørs eller i sensitive miljøer.
Man skal huske på at tørketiden er lengre enn for standard markør
sprayer. Da våre produkter produseres i henhold til ISO 14001 har vi som
ambisjon å alltid velge den mest miljøtilpassede formuleringen.
Takket være bruken av for eksempel, grønn DME, som er basert på
fornybare ressurser, er nettobidraget til den globale oppvarmingen null
for drivgassen i disse produktene.
Bastaregistrert og registrert i Byggvarubedömningen (Sverige)
og listet i Sunda Hus (Sverige).
1)

Master Marker
Aqua
Rød
600 ml
Art.nr: 12211

1)

Master Marker
Aqua
Gul
600 ml
Art.nr: 12212

Master Marker
Aqua
Blå
600 ml
Art.nr: 12213

1)

1)

Master Marker
Aqua
Hvit
600 ml
Art.nr: 12216

1)

Master Marker
Aqua
Klarlakk
600 ml
Art.nr: 12208

1) Fargemerkingen er bare en veiledning og ikke en fargeprøve.

Master ECO - 500 ml
Master Marker Eco er et helt nyutviklet og svenskprodusert produkt med veldig god miljø- og helseprofil
for entreprenører innen bygg-, el/tele-, VA-, vei og anleggsbransjen. Marker Eco er resultatet av et
langvarig utviklingsarbeid med felttester i ekte miljøer, i samråd med Sveriges ledende byggselskaper, slik
som Skanska, Peab, NNC, Svevia og JM. Marker Eco er en etylalkoholbasert hurtigtørkende
merkespray helt uten konvensjonelle lettflyktige løsemidler. Den konvensjonelle drivgassen er helt erstattet
med bio-dimetyleter (Grønn DME) som har sitt opphav i fornybare råvarer, noe som fører til en
betydelig lavere miljøpåvirkning enn tradisjonell drivgass da det ikke dannes noe netto utslipp av
drivhusgasser. Alkoholen er dessuten et fermentert produkt og av den fornybare typen.
Totalt gjør dette produktet til et veldig godt valg mht. helse- og miljøaspekt.

1)

1)

Master Marker
ECO
Rød
500 ml
Art.nr: 62001

Master Marker
ECO
Cerise
600 ml
Art.nr: 62006

1)

1)

Master Marker
ECO
Gul
500 ml
Art.nr: 62002

Master Marker
ECO
Hvit
600 ml
Art.nr: 62013

1)

Master Marker
ECO
Blå
500 ml
Art.nr: 62003

Master Marker
ECO
Svart
500 ml
Art.nr: 62014

1)
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1)

1)

Master Marker
ECO
Grønn
500 ml
Art.nr: 62004

Master Marker
ECO
Klarlakk
600 ml
Art.nr: 62008

1)

Master Marker
ECO
Orange
500 ml
Art.nr: 62005

Master Marker Forest - 600 ml
Master Marker Forest er et naturprodukt basert på kaldpresset linolje.
Produktet er egnet for alle årstider, ved plantning, fjerning eller annen skovbrugs– og
naturrelaterte arbeid. Produktet inneholder ingen tungmetaller, halogenerte eller
aromatiske hydrokarboner. Den har meget god adhesjon på fuktige overflater der farge og bindeemiddel gir god synlighet og holdbarhet.
1)

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

1)

Master Marker
Forest
Hvit
600 ml
Art.nr: 128004

1)

Master Marker
Forest
Rød
600 ml
Art.nr: 128006

1)

Master Marker
Forest
Blå
600 ml
Art.nr: 128003

1)

Master Marker
Forest
Gul
600 ml
Art.nr: 128002

1) Fargemerkingen er bare en veiledning og ikke en fargeprøve.

1)

Master Marker 600° - 400 ml

Master 600°
Svart
400 ml
Art.nr: 11022

Master Marker 600° er en varmebestandig svart matt farge for lakkering
og merking av metalloverflater, spesielt i industrien.
Fargen tål temperaturer opp til 600°C. Overflaten malt svart kan etter
oppvarmning till høye temperaturer anta en gråaktig tone.

Master Teknoroad Line Marker - 600 ml
Master Teknoroad Line Marker brukes for linjemarkering til parkeringsplasser,
lageryter og andre overflater der det er behov for rette klare linjer.
Malingen tørker veldig raskt. Ved temperaturer over + 20 ° C kan de malte overflatene
bli trafikkert etter 5 minutter. Ved lavere temperaturer blir tørketiden forlenget.
For best resultat skal overflaten være ren og over + 5°C. Fargen er veldig slitesterk og
UV-bestandig. En boks kan nå 30-50 m avhengig av bredden på linjen.
1)

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

1)

1) Fargemerkingen er bare en veiledning og ikke en fargeprøve.
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Master Teknoroad
Line Marker
Gul
600 ml
Art.nr: 12612

PROTECTIVE COATING
PROTECTIVE COATING
Et unikt system for kraftig rustbeskyttelsesbehandling, som er basert på Internationals og AkzoNobels
fargestandarder. Ytelse som muliggjør å bygge opp lagtykkelse for å oppnå rustbeskyttelseklasse helt
etter spesifikasjon, sammen med nøyaktige blandingsforhold, og med herder tilpasset basen gir dette
systemet en kvalitetssikret rustbeskyttelse. Systemet er ekstremt tidsbesparende, effektivt og
brukervennlig, og forkorter arbeidstiden til ferdig resultat vesentlig. Systemet inkluderer høypresterende
to-komponentsprodukter med høy mengde tørrstoffer som herder ved lave temperaturer, overflatetolerante epoksy-grunning med lavt innhold av VOC med metalliske pigmenter som aluminium og
jernoksid for økt korrosjonsbeskyttelse. Epoksybelegg med høy mengde tørrstoffer som også gir
langtidsbeskyttelse med kun en applikasjon, polyuretan-dekkfarger med høy glans- og
fargebestandighet, holdbarhet og langsiktig overmalingsbarhet.

MASTER SURFACE TOLERANT EPOXY PRIMER INTERPLUS 356
100 ml + 300 ml
Master Surface Tolerant Epoxy Primer Interplus 356 er en tokomponents,
intern mykgjort, høybyggende, lavtemperatur-herdende (ned til -5°C, 23°F),
overflatetolerant epoksyprimer med lavt innhold av VOC. Pigmentert med
metalliske pigment som aluminium og jernglimmer for økt korrosjonsbeskyttelse.
Bruksområde: Produktet er beregnet for bruk ved vedlikehold og reparasjon
samt ny maling av mindre flater og/eller deler. En vedlikeholdsfarge med høy
bestandighet for bruk på overflater der det kun er mulig med manuell eller
maskinell stålbørsting. Utviklet for bruk ved lave temperaturer samt når det
er behov for rask overmaling. Produktet er ideelt i forbindelse med vann- eller
våtblåsing. Interplus 356 er spesielt nyttig ved vedlikehold av offshoreplattformer
og andre aggressive miljøer som f.eks. raffinerier, kjemiske fabrikker, kystnære
bygninger, papirfabrikker og broer der vanlig blåsing ikke er mulig.
Dammtorr: 90 min. Gjennom tørr: 6 tim. (ved 25°C)
Art.nr: 27859 - Aluminium

Spray håndtak svart plast.
Art.nr: 117015
*Bestil separat
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MASTER MODIFIED EPOXY COATING INTERZONE 954
100 ml + 300 ml
Master Modified Epoxy Coating Interzone 954 er en okomponents modifisert
epoksybelegg med høy volumtørrhet og lavt VOC som gir langvarig beskyttelse
med kun en påføring. Fortsetter å herde selv nedsenket i vann og gir en utmerket
katodisk beskyttelse med pålagt strøm.
Bruksområde: Produktet er beregnet for bruk ved vedlikehold og reparasjon
samt ny maling av mindre flater og/eller deler. Primært utformet for bruk ved
vedlikehold i skvalpesoner offshore, der den fortsatte herdingen når den senkes
ned i vann gjør den ideell for å tåle tidevanns- og bølgebevegelser. Kan påføres
gjenoksyderte og lett fuktige overflater. Interzone 954 er også meget godt egnet
i andre korrosive miljøer som for eksempel papir- og papirmasseindustri, kjemiske
anlegg, pirer og sluseporter.
Dammtorr: 4 tim. Gjennom tørr: 8 tim. (ved 25°C)
Art.nr: 27841 - Farge tilpasset
Art.nr: 27902 - Grå Hvit
Art.nr: 27904 - Gul

MASTER POLYURETHANE FINISH INTETHANE 990
100 ml + 300 ml
Master Polyurethane Finish Interhane 990 er en tokomponents akrylmodifisert
polyuretan-dekkfarge med høy glans- og fargebestandighet, holdbarhet og
langsiktig overmalingsbarhet.
Bruksområde: Produktet er beregnet for bruk ved vedlikehold og reparasjon
samt ny maling av mindre flater og/eller deler. Dekkfarge for mindre
nye konstruksjoner samt vedlikeholdsmaling i en mengde høykvalitets
rustbeskyttelsessystemer i aggressivt miljø, som offshore plattformer, broer,
papirindustri, kjemisk og petrokjemisk industri, kraftstasjoner mm.
Dammtorr: 90 min. Gjennom tørr: 6 tim. (ved 25°C)
Art.nr: 27842 - Farge tilpasset
Art.nr: 27898 - Trafikk gul
Art.nr: 27899 - Tele Grå

MASTER MODIFIED EPOXY BARRIER COAT INTETHANE 3507
100 ml + 300 ml
Master Polyurethane Finish Interhane 3507 er en Høytpresterende
tokomponents modifisert epoksybelegg med høy volumtørrhet som herder ved
lave temperaturer.
Bruksområde: Produktet er beregnet for bruk ved vedlikehold og reparasjon
samt ny maling av mindre flater og/eller deler. Primært beregnet for bruk
som et tolags belegningssystem for beskyttelse av undervannskonstruksjoner.
Godkjent i henhold til NORSOK M501 Rev 5 system 7 subsea.
Dammtorr: Gjennom tørr:
Art.nr: 27900 - Gråhvit
Art.nr: 27901 - Aluminium
Art.nr: 27894 - Farge tilpasse*
*Tilpasset til fargekode og/eller fargeprøver
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PROTECTION
PROTECTION
Blant våre produkter i vårt segment Protection finner du varierende høypresterende rustbeskyttelse
for verksted, industri og konstruksjon. Rustbeskyttelse for å beskytte jern- og ståloverflater,
sveisefuger, osv., rustbeskyttelse som står i mot salt og atmosfærisk korrosjon, syntetisk grunnfarge
som med fordel kan overmales og som beskytter utmerket etter bl.a. sveising og hulltaking.
Produkter for å øke feste mellom metall og toppfarge, korttidsbeskyttelse for de fleste underlag, samt
rust- og steinsprangbeskyttelse.
Her finner du også vår høypresterende sink for kaldgalvanisering, nå med ny, mer miljøvennlig
formulering

MASTER RUST PROTECTION / ZINC
400 ml, 1/3 liter, 1 liter
Master Rust Protection Zinc anvendes til beskyttelse af jern- og stålflader, svejsninger
m.m. mod korrosion. Den ferdig malingfilm indeholder mindst 90 % zink, som gennem en
elektrokjemiskt reaktion bindes på jern- eller stålflater. Produktet er selvreparerende ved
mekanisk opståede skader takket være zinkens evne til at genoprette den eksponerede
flate. Rust Protection Zinc giver en rustbeskyttelse, som kan sammenlignes med
varmgalvanisering, og kan udføres direkte på plass. Produktet finnes både som aerosol og
til påføring med pensel.
Art.nr: 70004 - 400 ml
Art.nr: 123003 - bulk 1/3 liter
Art.nr: 123002 - bulk 1 liter

MASTER RUST PROTECTION / ALUZINC - 400 ml
Master Rust Protection Aluzinc brukes der det kreves rustbeskyttelse på f.eks. bilkarosserier, svejsningsled og alle typer jern- og ståloverflater der overmaling ikke er nødvendig.
Rust Protection Aluzinc kan motstå salt og atmosfærisk korrosjon.
Art.nr: 70006
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MASTER RUST PROTECTION / PRIMER RED - 400 ml
Master Rust Protection Primer Red er en syntetisk korrosjonshindrende primer med
fremragende vedheft. Lufttørrer hurtigt, men kan også hastetørkes.
Rust Protection Primer Red brukes til at beskytte overflader af stål og jern.
Produktet rustbeskytter utmerket efter svejsning, boring, skæring og ved reparation af
bilkarosserier. Har god motstand over mot motorhydraul- og hypoidolier.
Kan tåle driftstemperaturer op til +80°C. Kan overmales med de fleste, kommercielt
tilgjenglige, syntetiske- og cellulose-maling.
Art.nr 70013

MASTER RUST PROTECTION / PRIMER GREY - 400 ml
Master Rust Protection Primer Grey er en syntetisk korrosjonshindrende primer med
fremragende vedheft. Lufttørrer hurtigt, men kan også hastetørkes.
Rust Protection Primer Grey brukes til at beskytte overflader af stål og jern.
Produktet rustbeskytter utmerket efter svejsning, boring, skæring og ved reparation af
bilkarosserier. Har god motstand over mot motorhydraul- og hypoidolier.
Kan tåle driftstemperaturer op til +80°C. Kan overmales med de fleste, kommercielt
tilgjenglige, syntetiske- og cellulose-maling.
Art.nr: 70014

MASTER RUST PROTECTION / ETCH PRIMER - 400 ml
Master Rust Protection Etch Primer øker hefteevnenmellom metall og topplakk ved f.eks.
billakkering, og trenger ikke å slipes før overmaling. Rust Protection Etch Primer er en
etsende primer som brukes på bilkarosserier, svejsninger og alle slags stål- og
jernoverflater.
Art.nr: 70016

MASTER RUST PROTECTION / COMPONENT CLEAR - 400 ml
Master Rust Protection Component Clear danner en hard og transparentfilm som utgjør
en effektiv beskyttelse i korroderende miljøer. Produktet er velegnet for de fleste
overflater. Brukesmed fordel på industrielle stålkonstruksjoner, metalldeler, maskindeler,
etc. Rust Protection Component Clear er lett å påføre og tørrer raskt.
Innen 3 måneder er det mulig å fjerne korttidsbeskyttelsen med nafta, forutsatt at varen
ikke har vært oppbevart utendørs eller har vært utsatt for UV-stråling.
Art.nr: 70018

MASTER RUST PROTECTION / BODY BLACK - 400 ml
Master Rust Protection Body Black er en overmales sort hurtigtørkende stoff för
terskelkanaler, for- og bak partier m.m. som beskytter mot rust og steinsprut.
Art.nr: 70019
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PRECISION
PRECISION
I vårt segment Precision har vi samlet høykvalitets smøremiddel for alle typer vedlikehold.
Høyraffinerte, førsteklasses temperaturbestandige smøreoljer og fett med tilsetninger for å forbedre
produktets egenskaper. Syntetiske smøreoljer for krevende applikasjoner eller godt festeformål, krypolje,
smøremiddel for høybelastede kjeder, produkter for å redusere slitasje og senke temperatur,
høytemperatursmørepasta, litiumfett, varmebestandige smørefett og smøreoljer med egenskaper for
beskyttelse mot korrosjon, smørefett og -oljer for matindustrien.

MASTER PL 130 / PTFE LUBE - 75 ml, 400 ml, 5 liter
Master PL 130 PTFE Lube er en høyraffinert mineraloljebasert smøreolje tilsatt PTFE for
ekstra smøring og mindre friksjon. PL 130 har sterke fuktighetsavvisende egenskaper og
gir god beskyttelse mot korrosjon. PL 130 er et allroundprodukt for alle typer
vedlikehold. Den smører med dypgående virkning, løser fastrustede deler og er
vannavvisende vand. Angripe ikke plast, lakk eller gummi.
Art.nr: 14013 - 75 ml
Art.nr: 71004 - 400 ml
Art.nr: 150087 - bulk 5 liter

MASTER SAE 20 / MULTI LUBE - 400 ml
Master SAE 20 Multi Lube er en universalolje og er basert på en førsteklasses olie som
med tilsetningsstoffer forbedrer smøreegenskapene og beskytter mot korrosion.
SAE 20 brukes til de fleste typer smøring. Maskiner, motorredskap, hengsler/hængsler,
biler, båter, sykler, mm. Temperaturområde -20 °C til +70 °C.
Art.nr: 71020
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MASTER HTO 230 / HIGH TEMP SYNTOIL- 400 ml
Master HTO 230 High Temp Syntoil er en helsyntetisk olie for krevende applikasjoner.
Med sine gode egenskaper kan HTO 230 brukes i bilen, båten, hjemmet og i industrien,
og overalt hvor du vil ha lengre smøreintervaller. HTO 230 passer utmerket til smøring av
luftsverktøy, låser, hengsler, kæder, kabler etc. Temperaturområde -30 °C til +180 °C og
midlertidige temperaturer på opptil +230 °C.
Art.nr: 71035

MASTER MoS2 / PENETRATING OIL- 400 ml
Master MoS2 Penetrating Oil er et høyraffinert krypsmøremiddel velegnet til å smøre
kjeder, vaiere, hengsler, skinner, lager, etc. MoS2-additivet forhindrer metallkontakt selv
ved svært høye overflatetrykk. Egnet for temperaturområder opptil +120 °C og
midlertidige temperaturer opptil +400 °C.
Art.nr: 71025

MASTER GP 2000 / ADHESIVE LUBE- 400 ml
Master GP 2000 Adhesive Lube er en syntetisk olje med svært god hefteevne, og er et
utmerket smøremiddel både ved lave og høye temperaturer. Takket være sin gode
hefteevne sitter oljen godt selv i fuktige og kalde forhold. Velegnet for smøring av
bilvaskanlegg, glideskinner, glideflater, redskap m.m. GP 2000 er basert på en helsyntetisk
olje tilsatt tackkolje for å sikre maksimal hefteevne. GP 2000 er spesielt utarbeidet for å
smøre langsomtgående kjeder og vaiere. Temperaturområde -30 °C til +200 °C.
Art.nr: 71039

MASTER CL 200 / CHAIN LUBE - 400 ml
Master CL 200 Chain Lube er specielt velegnet til høyt belastede kjeder, men har
egenskaber der passer til alle typer af kjeder. CL 200 består af olje med EP-egenskaber
med tillegg af PIB for bedre vedhæftning. CL 200 er specielt udviklet/formuleret til at
smøre højhastighedskjeder. Temperaturområde -40⁰C til + 200⁰C.
Art.nr: 71024

MASTER CO 800 / CUTTING OIL - 400 ml
Master CO 800 Cutting Oil er en høyverdig EP-forsterket olje med svært gode
egenskaper. CO 800 inneholder tilsetningsstoffer som hindrer fastbrenning mellom
verktøy og materialer ved opptil +800 °C. CO 800 er spesielt utviklet for metallisk
bearbeiding som boring, gjenging, saging, dreiing, fresing og andre krevende områder
som må smøres. CO 800 inneholder ikke klor og spesielt egnet for materialer i
karbonstål og legert stål, samt kobber og messing.
Art.nr: 71031
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MASTER CL 150 / COG LUBE - 400 ml
Master CL 150 Cog Lube er et smørefett spesielt egnet for bruk ved store
temperaturområder. Høy hefteevne gjør CL 150 spesielt egnet for bevegelige deler som
f.eks. tannhjul, gir, tunge åpne glideflater, fjær, løfteutstyr, sentralbuffere for
lokomotiver og vogner, glideplater mellom trailer og trekkende kjøretøy m.m.
CL 150 er et mineraloljebaser fett forsterket med grafitt og bitumen for å forbedre den
støtabsorberende og smørende egenskapen. Tilsetningsstoffene forhindrer også at
produktet drypper ved høye temperaturer. Temperaturområde -10 °C til +150 °C.
Art.nr: 71032

MASTER LG 100 / LITHIUM GREASE - 400 ml
Master LG 100 Lithium Grease er et blyfrie mineraloljebasert litiumfett med EP-additiver,
noe som gjør at fettet tåler svært høye trykk. LG 100 inneholder rustbeskyttende middel
som beskytter mot rust selv i salte omgivelser. Noen bruksmuligheter omfatter
vindusheiser/vindueshængsler, skinner, pakkbokser, låser, lager, åpne girkasser, etc.
Temperaturområde -35 °C til +100 °C.
Art.nr: 71023

MASTER HPG 170 / HIGH PRESSURE GREASE - 400 ml
Master HPG 170 High Pressure Grease er et helsyntetisk vann- og varmeresistent PTFE
fett for industrien. EP2 -additiv betyr, at denne smørefett kan modstå meget høye tryk
og forhindrer metal kontakt. HPG 170 beskytter også mod korrosion og bruges i smøring
af ventiler, lagre, glideflader etc. i industrien, garasjer og båter.
Temperaturområde: -30 til +170 grader.
Art.nr: 71021

MASTER HTC 1000 / HIGH TEMP COPPER - 400 ml
Master HTC 1000 High Temp Copper er en kobberbasert smørepasta for høye
temperaturer. HTC 1000 forhindrer fastsetting, korrosjon og skjæring selv ved høye
temperaturer. HTC 1000 er oppbygd av bl.a. kobberfett og heptan, og egner seg utmerket
til smøring av skivebremseklosser, ventiler, kjeder etc.
Temperaturområde -20 °C til +1 000 °C.
Art.nr: 71010

MASTER HTA 800 / HIGH TEMP ALUMINIUM - 400 ml
Master HTA 800 High Temp Aluminum er en aluminiumbasert smørepasta for høye
temperaturer. Produktet forhindrer fastsetting, korrosjon og skjæring selv ved høye
temperaturer. HTA 800 er oppbygd av bl.a. aluminiumfett og heptan, og egner seg
utmerket til smøring av skivebremseklosser, ventiler, kjeder etc.
HTA 800 er fri for allergifremkallende bly, kobber og nikkelforbindelser.
Temperaturområde -20 °C til +800 °C.
Art.nr: 71011
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MASTER LG 130 / LIQUID GREASE - 400 ml
Master LG 130 Liquid Grease er et svært bestandig og ikke forsåpet fett.
Tilsetningen av høymolekylære polymerer gjør at produktet tåler høy belastning og sikrer
smøring av utsatte deler over lang tid. LG 130 har en fantastisk festeevne på metaller og
beskytter i tillegg mot korrosjon. LG 130 egner seg for smøring av kjeder, transportbånd,
kraftoverføringer, vaiere, hengsler og ellers hvor en varig smørefilm ønskes.
Utmerket for smøring av tannstenger og anbefales til bruk i verksteder, industri- og
marine miljøer etc.
Art.nr: 71022

MASTER WG 140 / WHITE GREASE - 400 ml
Master WG 140 White Grease er et vann- og varmebestandig smørefett som egner seg for
næringsmiddel- og emballasjeindustrien.
WG 140 er basert på et næringsmiddelkompatibelt fett som eliminerer friksjon og støy
i transportbånd, vindusheiser, skinner, lager etc. WG140 har god festeevne på de fleste
materialer, og beskytter også mot oksidasjon. Fettet har NLGI-klasse 2 og er H1-godkjent.
Temperaturområde -20 °C til +140 °C.
Art.nr: 71040

MASTER WO 50 / WHITE OIL - 400 ml
Master WO 50 White Oil er basert på en FDA-godkjent næringsmiddeltilpasset parafinolje
velegnet for smøring av mekaniske og bevegelige deler i nærheten av sensitive miljøer.
F.eks. lager, skinner, transportbånd og presisjonsdeler kan med fordel smøres med WO 50.
Anbefalt temperaturområde: 0 °C til +50 °C.
Art.nr: 71041

MASTER WRCG 120 / Calcium Grease - 400 ml, 200 liter*
Master WRCG 120/Calcium Grease er vannfri, kalsiumforsåpet mineraloljebasert fett som
inneholder EP-tilsetningsstoffer og anti-korrosjonsadditiver spesielt tilpasset tungt lastet
glidende og rullende lagre i moderate hastigheter, samt for smøring av landbruks-,
skogs- og anleggsmaskiner, vannpumper, propellhylser og lignende marine applikasjoner.
Den er spesielt egnet for lange smøreintervaller i høyt lastede eller støtbelagte
fettfragmenterte applikasjoner, og det er veldig god vedheft og rustbeskyttelsesevne er
ønsket. Temperaturområde -30°C -+ 120 °C.
Art.nr: 71054 - 400 ml
Art.nr: 71052 - bulk 200 liter *Bestillingsvare
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SOLUTION
SOLUTION
I vårt segment Solution inngår profesjonelle produkter for behov innen bl.a. bygg og industri.
Formslippmidler og antifriksjonsmidler med god festeevne, fuktutdrivende, kjemiske og termiske rustløsere
med unike egenskaper for ulike bruksområder. Friksjonsnedsettende og vannavvisende smøremidler for
transportbånd, regulatorer, osv. Varierende produkter med egenskaper som å drive fukt ut av elektroniske
systemer, undersøking av termodefekt, sveisespray for beskyttelse mot sveisegnister, vann- og oljeavvisende impregnering og kontaktlim for effektiv limspredning.

MASTER ANTI FRICTION / DRY PTFE LUBE
75 ml, 400 ml, 5 liter
Master Anti Friction Dry PTFE Lube er et hurtigtørkende slipp- og antifriksjons-middel som
har en god hefteevne, og gir en tørr glideflate på de fleste materialer som f.eks. plast,
tekstil, gummi, tre, metall, glass etc. Master Anti Friction Dry PTFE Lube gir en tørr og
transparent PTFE-film med lang levetid, selv under hardt trykk. Friksjonskoeffisienten er
ekstremt lav og flekker ikke. For temperaturer opptil +260 °C.
Art.nr: 15693 - 75 ml
Art.nr: 72024 - 400 ml
Art.nr: 150075 - bulk 5 liter

MASTER ANTI FRICTION / SILICONE - 400 ml, 5 liter
Master Anti Friction Silicone er et friksjonsreduserende vannavstøtende som brukes til
plast, tre, metall, tekstil m.m. Anti Friction Silicone forhindrer f.eks. glidelister og
gummilister fra å fryse fast, etterlater en tynn film som frisker opp plast- og vinylflater.
Silikonet forhindrer at plastflater tørker og sprekker, og fungerer i tillegg som
formslippmiddel ved f.eks. støping.
Art.nr: 72034 - 400 ml
Art.nr: 72035 - bulk 5 liter
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MASTER ANTI FRICTION / SOLVENT FREE SILICONE - 400 ml
Master Anti Friction Solvent Free Silicone er et løsemiddelfri, nedsættendemiddel
vannavstøtende/vandafvisende som brukes til plast, tre, metall, tekstil m.m.
Anti Friction Solvent Free Silicone forhindrer f.eks. glidelister og gummilister fra å fryse
fast, etterlater en tynn film som frisker opp plast- og vinylflater. Silikonet forhindrer at
plastflater tørker og sprekker, og fungerer i tillegg som formslippmiddel ved f.eks. støping.
Art.nr: 72033

MASTER PENETRANT / RUST RELEASER - 400 ml
Master Penetrant Rust Releaser er fuktutdrivende, basert på en tyntflytende og
høyraffinert mineralolje med tilsetning av grafitt og molybdendisulfid for beste
smøreevne. Den trenger inn og løsner f.eks. fastrustede bolter, Møtrikker og rørsamlinger.
Oljen inneholder spesielle additiver som øker inntrengningsevnen og fremskynder
prosessen. Additiver som grafitt og MoS2 er tilsatt for å redusere friksjonen mellom de
fastrustede delene.
Art.nr: 72015

MASTER CHEMICAL / RUST DISSOLVER - 400 ml
Master Chemical Rust Dissolver løsner fastrustede bolter, mutrer, rørdeler og lignende
meget effektivt. Den er basert på isopropanol som lett trenger inn mellom fastrustede
deler der de aktive ingrediensene deretter oppløse rust.
Art.nr: 72016

MASTER THERMAL / RUST CRACKER - 400 ml
Master Thermal Rust Cracker er et unikt produkt som på en ny måte løser fastrustede
bolter. Den kjøler/køler materialet ned til -40 °C. Nedkjølingen forårsaker en
kuldekrymping som fremkaller mikroskopiske revner i rustsonen.
Der suges de aktive ingrediensene raskt inn i sprekkene og løsner rusten.
Art.nr: 72017

MASTER ELECTRONIC / PROTECT - 400 ml
Master Electronic Protect er fuktighetsavvisende og forhindrer gnistdannelser og
kortslutning i elektriske systemer som elmotorer, kontakter og strømbrytere.
Inneholder en isolerende, høyraffinert mineralolje som har en kjølende effekt.
Electronic Protect har svært god oksidasjon og termisk stabilitet, og er ikke strømledende.
Art.nr: 72010
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MASTER PROTECT / BIO EASY WELD - 400 ml
Master Protect Bio Easy Weld er basert på en vegetabilsk ester og beskytter mot
vedhefting av sveiserester på dyser, arbeidsstykker, jigger og oppspenningsverktøy.
Protect Bio Easy Weld er fri for løsningsmidler, silikon og bor, og er dessuten biologisk
nedbrytbart.
Art.nr: 72040

MASTER POWER / BELT GRIP - 400 ml
Master Power Belt Grip øker friksjonen og fungerer utmerket ved kraftoverføring med
kileremmer for luftkompressorer, vifteremmer osv. Power Belt Grip er vannavvisende, noe
som gjør at grepet bevares selv under våte forhold. Dermed kan produktet påføres f.eks.
under tepper der fare for glidning forekommer.
Maksimal effekt oppnås i temperaturområde på +10 til +70 °C.
Art.nr: 72041

MASTER RAPID / CONTACT ADHESIVE - 400 ml
Master Rapid Contact Adhesive brukes til å gi en effektiv spredning ved liming av tepper,
metall, plast (inkludert polyetylen og polypropylen), gummi, lær, tekstil, filt, papp m.m.
Det ferdige limfuge tåler temperaturer opp til + 60°C.
MERK! Bør ikke brukes på polystyren skum, skum, polystyren skum eller vinyl plast.
Art.nr: 72025

MASTER RAPID / START GAS - 300 ml
Master Rapid Start Gas gir alle typer forbrenningsmotorer ekstra energi og raskere
oppstart i startøyeblikket. Dermed unngår du unødig slitasje på batteriet og startmotoren.
Rapid Start Gas fungerer utmerket til både bensin- og dieselmotorer, og ved svært lave
temperaturer.
Produktet forhindrer også isdannelse i forgasserog sensitive innsprøytingsdyser.
Art.nr: 72043

MASTER PROTECT / WATERGUARD - 400 ml
Master Protect Waterguard sørger for en vann-, olje- og smussavvisende impregnering.
Alle materialer som tåler kjemisk rens kan beskyttes med Protect Waterguard, også lær
og semsket skinn. Produktet gir god beskyttelse på møbeltekstiler, duker, soveposer og
setetrekk. Produktet er vannfritt, tørker raskt og fri for PFOS og PFOA.
Art.nr: 72027
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MASTER ELECTRONIC / TEST
125 ml, 250 ml
Master Electronic Test er en kjølespray for undersøkelse av termodefekter på
motstand, dioder og transistorer. Ved å ha maskinen i drift kan respektive
komponent testes. Electronic Test er ikke brannfarlig eller ledende, og angripe ikke lakk,
plast eller annet materiale. Inneholder HFO 1234ze. Electronic Test kjøler ned til -50°C.
Art.nr: 72011 - 250 ml, inneholder ren teterafluoretan (134a)
Art.nr: 72012 - 125 ml, inneholder HFO 1234ze*

MASTER ELECTRONIC / DUST
125 ml, 250 ml
Master Electronic Dust brukes til å fjerne støv og andre partikler på og i datamaskiner,
kopimaskiner, skrivere, tastaturer og andre mekaniske og elektroniske komponenter.
Produktet er ikke brannfarligt eller giftig, og kan enkelt og effektivt brukes overalt.
Art.nr: 73023 - 250 ml, inneholder ren tetrafluoretan (134a)
Art.nr: 72013 - 125 ml, inneholder HFO 1234ze*

*KOMMER I 2018
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CLEANING
CLEANING
I vårt segment Cleaning finner du kraftige produkter for avfetting og rengjøring med dyptvirkende effekt.
Høypresterende effektivt avfettingsmidler som avdunster uten å etterlate rester, og som ikke trenger
etterskylling. Varierende rengjøringsmidler med ulike egenskaper, f.eks. rengjøring av fete og skitne
detaljer på f.eks. maskiner, plastoverflater, rengjøring av fett, oljer, osv. på glass, emalje, osv., fjerning av
merker, smørerier, graffiti på ulike underlag, og for å penetrere fargesjikt og bryte festet av farger.
Hurtigpenetrerende rengjøringsmiddel for å fjerne fettflekker og for å løsne forurensinger på elektronikk
og finmekanikk.

MASTER PREMIUM / BRAKE CLEANER ECO - 500 ml
Master Premium Brake Cleaner Eco er en effektiv bremserensere spesielt for alle
bremsedeler, men produktet er også velegnet til andre snavsede dele, det fordamper
uden at efterlade rester, og der er ikke brug for at skylle af den rensete overflade.
Takket være bruken av for eksempel, grønn DME, som er basert på fornybare ressurser,
er nettobidraget til den globale oppvarmingen null for drivgassen i disse produktene.
Art.nr: 73034 - 500 ml

MASTER REGULAR / BRAKE CLEANER - 500 ml
Master Regular Brake Cleaner er en effektiv bremse-rensere spesielt for alle bremsedeler,
men produktet er også velegnet til andre snavsede dele.
Master Regular Brake Cleaner er en heptanbaserat affedtningsmiddel, det fordamper
uden at efterlade rester, og der er ikke brug for at skylle af den rensete overflade.
Art.nr: 73010
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MASTER RAPID / INDUSTRIAL DEGREASER - 400 ml
Rapid Industrial Degreaser er et effektiv løsningsmiddelbasert avfettingsmiddel som ikke
behøver å etterskylles. Det brukes med fordel før lodding og liming, og for avfetting og
rengjøring av f.eks. bremser.
Art.nr: 73004 - 400 ml
Art.nr: 150086 - bulk 5 Liter

MASTER HEAVY / SPEED CLEANER - 400 ml
Master Heavy Speed Cleaner er et kraftig løsningsmiddelbasert avfettingsmiddel som
effektivt løsner rester fra fett, olje, gummipakninger, limrester og andre urenheter.
MERK! Angriper de fleste typer plast. Er du usikker bør du teste produktet på et sikkert
område før bruk.
Art.nr: 73032

MASTER HEAVY / STRONG CLEANER - 400 ml
Master Heavy Strong Cleaner er et effektivt avfettingsmiddel for bl.a. bremse- og
maskindeler. Produktet trenger inn og rengjør fete og smussete detaljer på
kompressorer, maskiner, bremser, redskap, elmotorer, lager, kabler, kjeder, kraner, verktøy,
m.m. og fordamper raskt. Vær forsiktig med plast- og gummideler.
Art.nr: 73022
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MASTER RAPID / SPOT REMOVER - 400 ml
Master Rapid Spot Remover fjerner effektivt merker og graffiti. Produktet løsner flekker av
kritt, tusj, blekk, lim, gummihjul, hæler, voks og olje. Produktet er ikke etsende og ruster
ikke. Kan brukes som punktrengjøringsmiddel til vanskelige flekker på de fleste materialer.
Art.nr: 73009

MASTER RAPID / GRAFFITI REMOVER - 400 ml
Master Rapid Spot Remover fjerner effektivt merker og graffiti. Produktet løsner flekker av
kritt, tusj, blekk, lim, gummihjul, hæler, voks og olje. Produktet er ikke etsende og ruster
ikke. Kan brukes som punktrengjøringsmiddel til vanskelige flekker på de fleste materialer.
Art.nr: 73038

MASTER PENETRANT / PAINT STRIPPER - 400 ml
Master Penetrant Paint Stripper penetrerer malingslagen og bryder adhesjonen mellem
primeren og den faste overflade. I nogle tilfælde kan kræves gentagne behandlinger.
Master Penetrant Paint Stripper kan bruges til at fjerne linolie-, acryl- og alkydmalinger
på de fleste materialer som tre, gips, beton, plast, metal osv.
Art.nr: 73021

MASTER RAPID / GLASS CLEANER - 400 ml
Master Rapid Glass Cleaner er et rengjøringsmiddel som raskt løser belegg av fett, oljer,
smuss, røykgassfilm, nikotin m.m. på glass, emalje, keramikk og rustfritt stål.
Produktet danner et skum som løfter smusset fra overflaten, som gjør det meget enkelt å
tørke rent med skinnende resultater. Gjenta behandlingen om nødvendigt.
Art.nr: 73008

MASTER INTERIOR / VINYL SHINE - 400 ml
Master Interior Vinyl Shine er et silikonbasert rengjøringsmiddel for alle plastoverflater.
Produktet etterlater en beskyttende film som gjør neste rengjøring enklere.
Art.nr: 73011
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MASTER ELECTRONIC / CONTACT CLEANER BLUE - 400 ml
Master Electronic Contact Cleaner Blue brukes ved rengjøring af elektronik og finmekanik.
Electronic Contact Cleaner Blue er raskt gjennomtrengende og fordunster raskt fra
overfladen, uden at etterlate rester. Kan med fordel brukes, når en rask restart af udstyret
er nødvendig og brukes for at fjerne pletter fra olie, fedt, fingeraftryk og smuss.
Art.nr: 73013

MASTER ELECTRONIC / CONTACT CLEANER GREEN - 400 ml
Master Electronic Contact Cleaner Green fjerner polare forurensninger i elektronikk og
finmekanikk. Fjerner flekker fra lodderester og sprittusj som sitter på kretskort.
Hurtigvirkende rengjøringsmidler som raskt fordamper fra overflaten uten å etterlate
rester, og kan benyttes når hurtig omstart av utstyret kreves ogp fjerner flekker fra
lodderester og sprittusj som sitter på kretskort.
Art.nr: 73014
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SUPER MATCH
SUPER MATCH - 400 ml
Den vanligste bruken av våre fyllmaskiner er til fylling av spraybokser for lakkarbeider. På grunn av drivgassens
egenskaper gir spraybokser en veldig finfordelt fargetåke. Det gir enkelt et ferdig resultat som ellers kun oppnås
med det beste verktstedsutstyret. Fordelene er åpenbare når det gjelder fleksibilitet og enkelhet.
Gjennom å bruke Super Match halvfabrikat kan du fylle alle mulige produkter i en sprayboks.
En åpenbar fordel for det mindre lakkverkstedet som slipper dyre lager med farger. I stedet henter man kun de
boksene i de fargene man virkelig behøver, uten leveringstid. Super Match er et komplett system for fylling av
bl.a. fare på sprayboks.
Spray Master leverer bokser både for 1K og 2K system, løsemiddel- og vannbaserte farger.

MASTER SUPERMATCH WB 1 - 400 ml

–Passer for de fleste vannbaserte farger

Master Super Match WB1 er et mellomprodukter for vannfortynnbare lakker og fyldes med
en fyllemaskine med med passende farge. Produktet inneholder isopropanol og
dimyleteter (DME) og er egnet for blanding med løsningsmiddelbaserte industrielle lakker
og billakker.
MERK! Den som boksen med maling er ansvarlig for den er merket med riktig varseltekst!
Art.nr: 18625

MASTER SUPERMATCH WB 2 - 400 ml

–Passer for de fleste vannbaserte farger

Master Super Match WB2 er utformet som et mellomprodukt till vannfortynnbare lakker
og fyldes med en fyllemaskine med med passende farge. Produktet inneholder en
løsningsmiddelblanding av hovedsakelig polare løsningsmidler og dimyleteter (DME) og er
egnet for blanding med vannfortynnbare industrielle lakker og billakker.
MERK! Den som boksen med maling er ansvarlig for den er merket med riktig varseltekst!
Art.nr: 18626
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MASTER SUPERMATCH FLEXO - 400ml

–Fleksibelt halvfabrikat. Inneholder kun drivgass av høyeste kvalitet
Master Super Match Flexo er utformet som et mellomprodukt for de fleste typer av lakk
farger og fyldes med en fyllemaskine med passende farge. Produktet er utformet for å gi
brukeren den største mulig fleksibilitet ved fylling av eget produkt. Produktet inneholder for
dimyleteter (DME) og er egnet for å blande med løsningsmiddelbaserte- og
vannfortynnbare industrielle lakker og billakker.
Fortynn fargen med passende løsninsgmiddel før boksen er fylt.
MERK! Den som boksen med maling er ansvarlig for den er merket med riktig varseltekst!
Art.nr: 18627

MASTER SUPERMATCH 8010 - 400ml

–Passende etylacetatbase for syntetiske lakker med lav viskositet
Master Super Match 8010 er utformet som et mellomprodukt till enkomponents (1K)
syntetiske lakker og fyldes med en fyllemaskine med passende farge.
Produktet inneholder etylacetat, butan/propan og dimyleteter (DME) og er egnet for
blanding med løsningsmiddelbaserte industrielle lakker og billakker.
MERK! Den som boksen med maling er ansvarlig for den er merket med riktig varseltekst!
Art.nr: 18628

MASTER SUPERMATCH SYNTET - 400 ml

–Passende Acetonbas for de fleste enkomponents syntetiske lakker

Master Super Match Syntet er utformet som et mellomprodukt till enkomponents (1K)
syntetiske lakker og fyldes med en fyllemaskine med passende farge.
Produktet inneholder aceton, metyl, etyl keton (MEK) og dimyleteter (DME) og er egnet for
blanding med løsningsmiddelbaserte in-dustrielle lakker og billakker.
MERK! Den som boksen med maling er ansvarlig for den er merket med riktig varseltekst!
Art.nr: 18622

MASTER SUPERMATCH ACRYL - 400 ml

–Passende bas for to-komponents akrylat type lakk farger
Master Super Match Akryl er mellomprodukt till to-komponents syntetiske lakk farger og
fyldes med en fyllemaskine med passende farge. Produktet inneholder aceton,
metyletyleton og dimyleteter (DME) og en omformer som nøytraliserer de fleste av
to-komponents bindemiddler og overføres til en 1K-.bindemiddel.
Produktet er egnet for å blande med løsningsmiddelbaserte 2K industri- og bil belegg.
MERK! Den som boksen med maling er ansvarlig for den er merket med riktig varseltekst!
Art.nr: 18623
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HUNTING
HUNTING
I vårt segment Hunting finner du produkter for å holde dine våpen i bra stand lengre, og bevare
funksjonaliteten. Du finner rustløsere, produkter for rengjøring, smøring og langtidslagring, samt
værbestandig og optimal beskyttelse.

MASTER ATTRACT / WILD BOAR TAR - 500 ml
Master Attract Wild Boar Tar brukes til at forenkle vildsvinejagt. Produktet er nemt at
påføre og klæber sig også fast til frosne og våde træstubbe. Ved jævnlig/regelmessig
brug af Master Attract Wild Boar tiltrækkes vildsvin til området året rundt.
Art.nr: 75007 - 500 ml

MASTER PROTECT / GUN OIL - 150 ml
Master Protect Gun Oil opløser effektivt rust, samtidigt med at den også
fungerer som et rengørings- og smøremiddel.
Nem at påføre. Beregnet til kortsiktig beskyttelse.
Art.nr: 75001
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MASTER PENETRANT / SOLVENT CLEANER - 150 ml
Master Penetrant Solvent Cleaner opløser effektivt kruttavsetninger på alle typer våben.
Art.nr: 75003

MASTER PROTECT / GUN GREASE - 150 ml
Master Protect Gun Grease brukes ved langtidslagring.
Beskytter og verner alle våbenets metaldele.
Art.nr: 75002

MASTER PROTECT / STOCK OIL - 150 ml
Master Protect Stock Oil gør skæftet vejrbestandigt og leverer optimal
beskyttelse. Produktet er svært effektivt: Selv små mængder er tilstrækkelige i forhold til
at opnå det ønskede resultat.
Art.nr: 75004
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LEISURE
LEISURE
I segmentet Leisure har vi samlet diverse produkter som du har bruk for i hverdagen.
Du finner kvalitative og funksjonelle produkter til, f.eks., tredekk, tremøbler, rengjøring av tekstiler,
håndrengjøring, refleksspray, samt produkter for grass-, grus- eller kunstgressplenen.

MASTER PREMIUM / CHINA WOOD OIL
Treolje for værbestandig behandling av impregnert tre og treslag med fete overflater.
Velegnet både for første behandling og årlig vedlikehold av f.eks. hagemøbler,
terrasser, vinduskarmer, fasader og annet treverk.
Også egnet for tradisjonelle treslag som teak og mahogny i marine miljø.
Oljens dypt inntrengende egenskaper gjør den også velegnet på en rekke andre
områder som f.eks. tegl og klinker.
Art.nr: 74018 - bulk 1 Liter
Art.nr: 74020 - bulk 4 Liter

MASTER PREMIUM / WOOD OIL - 500 ml
Master Premium Wood Oil inneholder en eksklusiv høyverdig kaldpresset linolje, den
er spesielt egnet for bruk på utemøbler og teakmøbler som er utsatt for solskinn,
regn og slitasje. Master Wood Oil bør sprøytes med tynne lag, noe som ikke vil
forårsake skylling eller drypp som applikasjon med pensel mange ganger kan
forårsake. Spesifikke anvendelser inkluderer utemøbler, kjøkkenbenker, tregulv, hegn
etc. Spray i skyggen ved en temperatur mellem +5 og + 25°C.
Overflødig treolje kan tørkes bort etter ca. 30 minutter.
MERK! Bruk klut kan selv antennes.
Art.nr: 74015

Master Textilrengöring - 400 ml
Kraftig rensing skum for alle tekstiler. Produktet er i hovedsak brukes til de-talj som
ikke kan settes i en vaskemaskin f.eks møbeltrekk, tekstil dekorasjon, møbler og tepper.
Oppløser og ”heiser” skitt fra stoffet.
Art.nr: 15049
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MASTER GRÄSLINJESPRAY - 650 ml
Master Gräslinje er en hurtigt tørrende farve med stor
dækningsevne som er udviklet for opmærkning af græs på
Idrætsanlæg. Master Gräslinje fungerer selvfølgelig like bra på
kunstgress og grus. En kan nå omtrent 80-100 meter linje.
Det bedste resultat opnås hvis boksen opbevares ved
rumstempreratur. Hvis produktet skal anvendes ved lavere
temperature (ca +5⁰C) risikerar man at linjebredden bliver mindre.
MASTER GRÄSLINJESPRAY
Art.nr: 18110 - Hvit
Art.nr: 12011 - Rød
Art.nr: 12012 - Gul

MASTER REFEREES BOUNDARY - 140 ml
Master Referees Boundary er en skumbasert midlertidig hvit merkespray for
påføring direkte på gressmatte. Referees Boundary gir en godt synlig markering for
å sikre rent spill. Linjen er fullt synlig i ca 1 minutt for så å være helt borte etter ca
2-3 minutter. Referees Boundary hjelper dommere å anvise riktig avstand f.eks. i
forbindelse med frispark. Etterlater ingen flekker på underlag eller sko. Fungerer like
bra på kunstgress og grus.
Art.nr: 18287

MASTER HANDREN - 75 ml
Master Handren bruges som grov sæbe til svært skittent hænder.
Produktet fjerner effektivt fedt, olie, sot, snavs, etc.
Meget velegnet til beskidte arbejde hvor det ikke findes adgang til vand.
Art.nr: 15011

MASTER REFLECTIVE TEXTILE MARKER
75 ml, 200 ml
Master Reflective er en spray med reflekterende egenskaper
og egner seg vel til tekstiler, men kan brukes på de fleste
forekommende underlag. Produktet fungerer best på
naturmateriale og materiale med struktur.
Effekten er noe mindre på blanke underlag og syntetstoffer.
Sprayen gir et tynt lag som er usynlig på dagen, men har
gode reflekterende egenskaper i mørket, f.eks. ved motlys
fra billys. Du kan spraye på alle klesplagg av naturmaterialer,
men ikke på behandlet skinn. Sprayen kan eventuelt synes
noe på mørke og lyse, ensfargede underlag også i vanlig
dagslys. Hvis man har sprayet en større mengde på ett sted
kan det oppstå en ”gråaktig” misfarging, med dette er mulig
å vaske bort.

Anvendt produkt
i dagslys.

Art.nr: 18289 - 75 ml, 12st/pakke
Art.nr: 18288 - 200 ml, 6st/pakke
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Anvendt produkt i
mørket, opplyst med fjernlys.

ACCESSORIES
ACCESSORIES
Vi har samlet diverse tilbehør for våre ulike produkter i segmentet Accessories, her finner du f.eks. håndtak
og vogner av ulike størrelser som alle gjør markering og linjemarkering lettere, og som oppfyller dine
behov. Oppbevaring for kjemikalier, fyllmaskiner for halvfabrikat (Super Match) og ulike sprayknapper
med egenskaper for akkurat ditt behov.

BRANNSIKKERT SKAP
Skapet er testet, sertifisert og P-merket av SP, Sveriges Provnings- og
Forskningsinstitut. Skapet er godkjent i henhold til klasse 1, som tillater oppbevaring av
brannfarlig vare i både plastflasker og spraybokser.
Produktene eksponeres tydelig gjennom glassdøren. Som standard er skapet utstyrt
med en førsteklasses energibesparende LED-belysning som gir et godt eksponerende
lys, har lavt energiforbruk og lang levetid.
De flyttbare hyllene kan settes i ønsket høyde ved at hyllebærerne plasseres i sporene
på skapets innervegger. Hyllene er godkjente for en maksimal belastning på 80 kg.
I bunnen av skapet finnes et spilltrau som er der for å samle opp eventuell lekkasje
fra flasker og bokser. Skapet består av en fast støpt stamme, som gir et stabilt skap
som ikke behøver forankring i vegg. En konstruksjon med en karm og dør gjør også at
skapet tåler mange års daglig bruk og åpning uten at funksjonen svekkes.

Brannsikkert skap		
Artikkelnummer		

MASTER 240		MASTER 380		MASTER 550		MASTER 1000
art.nr. 20339		

art.nr 20340		

art.nr. 20341		

art.nr. 20342

Produktegenskaper
Ytre dimensjoner (HxBxD)
1450x590x520 mm		
Indre dimensjoner (HxBxD)
1230x478x410 mm		
Vekt				
214 Kg		
Brannklassifisering
SP 2369 Klasse I (30 min)
Volum (liter)			
SP godtar 241 liter		
Hyller 			
3			
Farge				
Hvit		
Andre				Innebygd LED-belysning

1450x865x520 mm		
1230753x410 mm		
276 Kg		
SP 2369 Klasse I (30 min)
SP godtar 380 liter		
3			
Hvit		
Innebygd LED-belysning

Alle skap er testet av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP)
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2000x865x520 mm		
1780x753x410 mm		
361 Kg		
SP 2369 Klasse I (30 min)
SP godtar 500 liter
5			
Hvit		
Innebygd LED-belysning

2000x1000x720 mm
1780x888x610 mm
496 Kg
SP 2369 Klasse I (30 min)
SP godtar 964 liter
5
Hvit
Innebygd LED-belysning

Sprayhåndtak Svart Plast
Art.nr: 117015

Forlengelseshåndtak
Svenskprodusert forlengelseshåndtak i en robust
konstruksjon, galvanisert, passivisert svart og
forseglet med en postdyp for økt
korrosjonsbeskyttelse.
Art.nr: 117002
Art.nr: 117004

Håndtak Vertikalspray, 40 cm
Håndtak Vertikalspray, 80 cm

Hjul for Forlengelsehåndtak
Art.nr: 117022

Masterliner vogn Blå
Svenskprodusert linjemarkeringsvogn i robust
konstruksjon, pulverlakkert for økt
korrosjonsbeskyttelse . Leveres i tre deler og er enkel
å montere. Bredden på linjen kan tilpasses gjennom
å justere avstanden mellom sprøytebeholderen og
bakken.
Art.nr: 117111 - Masterliner - Linjemarkeringsvogn

Hjulaxelförlängare till Masterliner.
Hjulpar som stabiliserer vognen når, for eksempel
gress linjer skal males. MERK! Passer bare til
linjemarkeringsvogn Art.nr: 117111.
Art.nr: 117023

Masterliner vogn Basic
Svenskprodusert linjemarkeringsvogn i robust
konstruksjon, galvanisert, passivisert svartt og
forseglet med en postdyp for økt
korrosjonsbeskyttelse. Leveres i tre deler og er
enkel å montere. Håndtaket er levert med en wire
trigger og lengden på håndtaket kan justeres fr.
860-980mm. Bredden på linjen kan tilpasses ved
å justere avstanden mellom sprøytebeholderen og
bakken.
Art.nr: 117112 - Masterliner - Linjemarkeringsvogn
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System 14
Art. nr: 20190
En enkel og smidig maskin for litt lengre serier.
Håndpumpe. Etterfylling av fargebeholderen kan skje
under arbeidet. Opp til 12 bokser kan fylles uten avbrudd.
Volum 1200 ml.

System Fill-one
Art nr: 20120
Smidig og driftssikker maskin som er egnet for verksted eller
butikkdisken. Drives med trykkluft og er helt fri for vedlikehold og
rengjøring. Engangskoppen kan brukes som fargekodet lokk på den
ferdige boksen og den eliminerer alt søl og kliss.
MERK! Leveres uten støtteplate.

Fyll-lokk til Fill-One
Art.nr: 20211

Fillaero One Stroke
Art.nr: 20180
One Stroke er det mest avanserte automatisert systemet for rask
og økonomisk fylling av spraybokser.
Med bare et slag av stempelet fylles en sprayboks raskt og enkelt
til lav energikostnad. Fargebeholderen kan enkelt etterfylles uten
at beholderen behøver å tas bort, derfor er systemet egnet til
både store og små serier.
•Volum på beholdere 3,8 L
•Fyller aerosolboks opptil 600 ml med enkle justeringer
•Justerbar fyllestang for presisjonsfylling
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Actuator
DPV actuator brukes sammen med pensel 117101
Art.nr: 14643

Pensel
Minipensel for aerosolboks. Passer sammen med
actuator art.nr 14643
Art.nr: 117101

Actuator/Cap
Mitani
Art.nr: 27328

Spraydyse
Solfjærformet sprøytemønsteret, 360° roterbar dyse.
Ø in 24, ut 18. Standard
Art.nr: 104934 svart.

Solfjærformet sprøytemønsteret, 360° roterbar dyse.
Ø in 30, ut 25. Nominell maksimal strømning.
Art.Nr: 104970 rød.

Solfjærformet sprøytemønsteret, 360° roterbar dyse.
Ø in 30, ut 25.
Art.nr: 104969 svart.

Rund stråle 020/020
Art.nr: 104962 hvit

Solfjærformet sprøytemønsteret, 360° roterbar dyse.
Ø in 25, ut 14. Standard
Art.nr: 104945 vit.
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Spray Master ble grunnlagt i 1964 og har markedsført, solgt og distribuert tekniske aerosoler siden da.

MADE IN SWEDEN

Produkter i vårt sortiment er på lager og kan leveres med kort ledetid.

NOTISBLOKK

SUPERIOR RESULTS REQUIRES
THE BEST PRODUCTS

Spray Master AB
P.O. Box 1050
SE-186 26 Vallentuna
Sweden

Phone +46 8 505 133 00
Fax +46 8 505 133 01
info@spraymaster.se
www.spraymaster.se

