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Allmänna leveransbestämmelser, se nästa sida.
Mervärdesskatt tillkommer.
Leveranser sker fritt vårt lager exkl. emballage.
Vid ordervärde överstigande 4000 :- sker leverans fritt vårt lager med betald frakt enligt avtal till
angiven adress inom Sverige.
Vid exportförsäljning gäller minimivärde om 5000 :- per leverans.
Vid kreditförsäljning gäller betalningsvillkor enligt överenskommelse.
Dröjsmålsränta debiteras med 2 % per månad.
Retur av varor får ske efter vårt godkännande och returinstruktion.
Returavdrag sker med 20 %.
Anskaffningsvaror och nedsatta varor återtages ej.
Reklamationskrav skall ske enligt våra rutiner på för ändamålet avsedda blanketter, som finns på vår hemsida, 
www.abkati.se .

Öppettider:
Kundcenter har öppet 08.00 – 16.30.
Juni-augusti 8.00 -16.00.

försäljningsvillkor



allmänna leveransbestämmelser
Tillämplighet
1. Dessa allmänna leveransbestämmelser äger tillämpning om annat ej överenskommits. Sådan överenskommelse skall vara skriftlig.
Bestämmelserna gäller endast mellan näringsidkare och skall i intet fall äga tillämpning vid försäljning till konsument.
Beställning, beställningserkännande och avtal.
2. Avtal är träffat först när säljaren accepterat köparens beställning. Skriftlig beställning är bindande för köparen under tre veckor i avvaktan på säljarens beställningserkän-
nande. Avviker beställningserkännande genom tillägg, inskränkningar eller förbehåll från beställning och köparen inte vill godta dessa ändringar, skall han inom en vecka 
meddela säljaren detta, Avtal är annars träffat enligt säljarens beställningserkännade.
Produktinformation
3. Uppgifter i produktinformation, prislistor och liknande handlingar är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.
Ritningar och beskrivningar
4. Av säljaren tillhandahållna ritningar, tekniska beskrivningar och prover förblir säljarens egendom. De får ej utan dennes medgivande användas av köparen eller kopieras,
utlämnas eller bringas till tredje mans kännedom.
Pris
5. Alla priser är baserade på de för säljaren gällande anskaffnings- alternativt tillverkningskostnaderna på dagen för offert resp. beställningserkännande. Skulle härefter intill 
leveransdagen, eller betalningsdagen om denna inträffar senare, kostnadsökning ske genom höjda inköpspriser, arbetslöner eller tull, frakt- och försäkringskostnader, skatt 
eller andra pålagor skall motsvarande höjning ske av det pris som köparen skall erlägga om säljaren så fodrar. Motsvarande skall gälla beträffande ändrade valutakurser vad 
avser vara från utlandet. Priset inkluderar inte mervärdesskatt. Expeditionsavgift kan uttagas för order understigande av säljaren bestämt beställningsvärde eller kvantitet. 
Fakturaavgift kan uttagas av säljaren.
Leverans
6. leveransklausuler tolkas i enlighet med vid avtalets ingående gällande INCOTERMS (Internationella Handelskammarens regler för tolkning av handelstermer).
Om ingen leveransklausul särskilt avtalats, säljs varan Ex Works (fritt säljarens lager).
Transportemballage
7. Såvida inte annat överenskommits debiteras transportemballage till självkostnadspris.
Leveranstid
8. Tidpunkt för leverans skall alltid avtalas särskilt.
Leveransförsening
9. Avser avtalet successiva leveranser skall varje leverans betraktas som en fristående försäljning vid tillämpningen av nedanstående regler.
10. Om leveransförsening uppstår på grund av någon i punkt 32 angiven omständighet eller av orsak som köparen svarar för, skall leveranstiden förlängas med tid som under 
hänsynstagande till alla omständigheter i fallet kan anses skälig. Detta gäller oavsett om dröjsmålet inträffar före eller efter utgången av den avtalade leveranstiden.
11. Levererar inte säljaren varan i rätt tid, har köparen rätt att genom skriftligt meddelande kräva leveransen inom en skälig frist. Underlåter säljaren att leverera inom denna 
frist, har köparen rätt genom skriftligt meddelande till säljaren häva avtalet.
12. Utöver vad som stadgas i punkt 11 utesluts köparen från att göra gällande rätt till ersättning med anledning av säljarens leveransförsening.
Betalning 
13. Om ej annat överenskommits, skall full likvid erläggas senast i samband med avtalad leverans av varan.
14. Om köparen inte betalar i rätt tid har säljaren rätt till dröjsmålsränta på förfallet fakturabelopp med av säljaren vid avtalets ingående fastställd procentsats.
15. Om köparen underlåter att ta emot varan vid tidpunkt som avtalats enligt punkt 8, eller som bestämts enligt punkten 10, skall betalning ändå erläggas som om leverans 
skett.
16. Accepterad växel eller annan betalningsförbindelse anses inte som betalning förrän den helt inlösts.
Säkerhet
17. Säljaren har rätt att kräva att godtagbar säkerhet ställs. Sker detta ej utan dröjsmål äger säljaren rätt att häva avtalet, såvitt avser icke levererad vara.
Ansvar för fel
18. Säljaren förbinder sig, i enlighet med vad som i punkterna 20 till 30 stadgas, avhjälpa alla genom bristfälligheter i konstruktion och material uppkomna fel som förelegat 
vid leveransdagen.
19. Säljaren ansvarar inte för fel i vara som använts i tävlingsverksamhet.
20. Säljarens ansvar avser endast fel som visar sig under en tid av ett år räknat från leveransdagen. Om varan använts mer intensivt än vad som kan anses förutsatt vid avtal-
ets ingående, förkortas tiden av säljarens ansvar i motsvarande grad.
21. Anmärkningar om fel i varan skall göras skriftligen på av säljaren tillhandahållen reklamationsrapport snarast och senast inom fjorton dagar från den dag köparen märkt 
eller bort märka felet. Ifråga om fel som köparen bort märka vid mottagandet, åligger det denne att genast efter mottagandet underrätta säljaren om felet. Om köparen 
underlåter att underrätta säljaren enligt vad som
här angetts, förlorar denne rätten till avhjälpande enligt punkt 18.
22. Fel utgör enligt fackmannamässig bedömning avvikelse från normal standard. Säljarens ansvar för fel gäller även för felexpediering som beror på säljaren under 
förutsättning att köparen ej insett eller rimligen bort inse felexpediering skett.
23. Säljarens ansvar avser endast fel som uppkommer vid riktig användning, lagring och hantering. Det omfattar inte fel förorsakade av omständigheter som tillkommit efter 
mottagandet. Framförallt omfattar det inte fel som förorsakats av bristfälligt underhåll eller oriktigt montage, oriktigt utförd reparation, normal förslitning eller försämring.
24. Säljarens ansvar avser inte fel som beror på av köparen tillhandahållet material eller av denne föreskriven konstruktion. Säljaren ansvarar ej heller för fel på sådan vara 
som säljaren ej normalt lagerför, utan som denne levererat på särskilt uppdrag av köparen.
25. Säljarens ansvar för fel innebär att säljaren efter eget val reparerar eller utbyter felaktig vara. Reparationer och utbyte kan antingen utföras hos köparen eller så kan 
köparen, om säljaren begär, sända varan till säljaren eller till av säljaren angiven serviceverkstad för åtgärd.
26. Avhjälpandet skall ske inom en med hänsyn till köparens behov skälig tid från det att köparen framställt anspråk på grund av felet och ställt godset till förfogande till 
försäljningsställe eller verkstad som avses i punkt 25.
27. Utbytt vara eller utbytta delar skall ställas till säljarens förfogande och blir hans egendom.
28. Kostnader för frakt, emballage, eventuella felsökningskostnader, ur- och inmonteringskostnader och resekostnader för montör betals av köparen.
29. Utöver vad som föreskrivits ovan i punkt 18 till 28 har säljaren inte något ansvar för fel. Säljaren är inte skyldig att till köparen utge någon ersättning för produktionsbort-
fall, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Denna begränsning av säljarens ansvar gäller dock ej om säljaren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.
30. Angivna tidsfrister för avhjälpande av fel förlängs ej genom säljarens åtaganden av fel enligt punkterna 18 till 28.
Returer
31. Om så särskilt avtal, i varje enskilt fall, kan varor returneras. I sådana fall skall retur i förväg godkännas av säljaren och ske på här för säljaren fastställt formulär. För 
godkännande erfodras de specifikationer som framgår av nämnda formulär. Först efter säljarens godkännande får köparen återsända varan med förskottsbetald frakt. Varan 
och dess emballage får inte ha förändrats eller försämrats. Returavgift uttages i sådana fall enligt av säljaren fastställda tidsgränser och belopp.
Befrielsegrunder
32. Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omstän-
dighet som parterna inte kan råda över, såsom naturkatastrof, översvämning, eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande
omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar ifråga om drivkraft samt fel i 
eller försening av leveranser från underleverantör som orsakats av sådan befrielsegrund. Omständighet som inträffat då avtalet ingås utgör befrielsegrund endast om dess 
inverkan på avtalets fullgörande då inte kunde förutses.
33. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav liksom om dess upphörande.
Om befrielsegrund hindrar köparen skall han ersätta säljaren för de utgifter denne haft för att säkra och skydda varan.
34. Om avtalets fullgörande försenas mer än sex månader av befrielsegrund som nämns i punkt 32 har vardera parten, utan inskränkning av vad som övrigt gäller enligt 
dessa bestämmelser, rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till den andra parten.
Tvist
35. Tvist med anledning av avtalet och vad därmed äger samband skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Kan tvisten därvid inte lösas skall den avgöras 
av allmän domstol på ort enligt säljarens val. Är parterna överens därom kan tvisten istället lösas av skiljemän enligt lagen om skiljemän.
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Om ABKATI

ABKATI är en av landets ledande importörer och distributörer av komponenter och detaljer för kommersiella fordon och 
off-the-road-maskiner. Sedan starten har vi strävat efter att inte bara möta våra kunders behov utan också överträffa deras 
förväntningar.

VÄXER MED BRANSCHEN
I takt med att tiderna förändras har ABKATI gjort detsamma. 
Från att ha varit ett litet, fristående familjeföretag är vi nu 
ett starkt, självständigt bolag med Axel Johnson-koncernen i 
ryggen.
Resan började 1929 i Malmö i en tid när man hade en lokal 
marknad och behovet av att transportera varor var litet. 
Sedan mitten av 50-talet ser däremot verkligheten annorlun-
da ut och i och med den ständigt ökande globaliseringen har 
behovet av snabba, flexibla transporter ökat markant.
1984 förvärvades ABKATI av Axel Johnson International och 
blev del i ett större nätverk av företag inom fordon och indu-
stri. Sedan dess har vi växt både organiskt och genom förvärv 
till att bli den starka samarbetspartner vi är idag.

Återförsäljare och påbyggare
ABKATI arbetar primärt mot återförsäljare och påbyggare. 
Vi tillhandahåller ett av marknadens största utbud med över 
8000 artiklar av i första hand tillbehör till tunga fordon från 
3,5 ton samt fordon och maskiner inom skog och lantbruk.

KUNDEN I CENTRUM
Mötet med kunden är grunden för ABKATI:s verksamhet.  
Våra säljare verkar över hela landet och är aldrig längre än 

ett telefonsamtal bort. Med lokal kännedom om marknaden 
och dess förutsättningar vet vi vad som efterfrågas och kan 
erbjuda rätt sak i rätt tid.

LEVERANSSÄKERHET 
Snabba leveranser och hög leveranssäkerhet är viktigt för 
ABKATI. Hela 97 % av alla beställningar som kommer in före 
klockan 15.00 lämnar lagret samma dag.

HÅLLBARHET OCH SOCIALT ANSVAR
ABKATI är en del av Axel Johnson International och i denna 
gemenskap ställer vi tillsammans höga krav på oss själva ge-
nom en etikpolicy som är förankrad på ägarnivå och genom 
en leverantörspolicy som vi kräver att samtliga våra partners 
ska ta del av och signera.

ALLTID PÅ VÄG
På ABKATI står vi aldrig stilla utan arbetar alltid framåt mot 
nya utmaningar och ser varje bula på vägen som en förbätt-
ringspotential snarare än ett problem.
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MOTIP Kedjespray 
Temperaturbeständig från -50° C till +200°C. Ett transparent smörjmedel för kedjedrivna trans-
missionssystem som är mycket vidhäftande, vilket gör medlet särskilt lämpligt för kedjor med 
stor belastning. Motip Kedjespray är smutsavvisande, droppfritt och skadar inte tätningar och 
O-ringar. 

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106290205 MOTIP Kedjespray 500 ml 12 st 500 ml

MOTIP Sprayfett vitt 
Sprayfett med god vidhäftning och hög viskositet för att smörja de mekaniska delarna av 
metall eller plast. Vattenavvisande  och pH-neutral. Innehåller PTFE (polytetrafluoreten) 
som förhindrar slitage. Resistent mot väder, vind och svaga syror. 
Tål temperaturer mellan -30° och +160°C.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106290204 MOTIP Sprayfett vitt 500 ml 12 st 500 ml

MOTIP Vaselinspray 
Universalt, transparent smörj- och konserveringsmedel med utmärkt vidhäftning. Är vatten-
avstötande, pH-neutralt och resistent mot väderpåverkan, svaga syror och baser. Det har ett 
utmärkt korrosionsskydd, förhindrar slitage, oxidation och fastfrysning. Motip Vaselinspray 
är resistent mot temperaturer på - 30°C upp till + 160°C.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106290302 MOTIP Vaselinspray 500 ml 12 st 500 ml

MOTIP Kopparfett 
Temperaturbeständig från -30°C till +1100°C. Hög procent koppar. Utmärkt vidhäftande förmåga. 
Motståndskraftig mot vatten, salt, utspädd syra och lut. Lämpar sig för att smörja batteripoler, 
bromsar och gångjärn och för delar som utsätts för hög termisk påfrestning, t ex bultar och mut-
trar i avgasrörssystem och hjulbultar.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106290301 MOTIP Kopparfett 500 ml 12 st 500 ml

motip kemtekniska produkter
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MOTIP Borr- och skärolja 
Olja för att förhindra överhettning av metaller vid skärning och borrning. Motip Borr- och 
skärolja skyddar och smörjer verktyget och reducerar slitage. Silikonfri och icke-korrosiv.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106290407 MOTIP Borr- och skärolja 500 ml 12 st 500 ml

MOTIP Svetsspray
Svetsspray som förebygger att svetsstänk fastnar runt svetsfogarna. Silikonfritt och icke-kor-
rosivt. Spraya på delarna som ska skyddas. Ta sedan bort svetsstänken med stålborste.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106290404 MOTIP Svetsspray 400 ml 12 st 400 ml

MOTIP Remspray 
Spray för att skydda och underhålla kilremmar. Förhindrar halkningar och är utvidgande. 
Sprayburken bör förvaras i rumstemperatur, skaka innan använding.  Bearbetningstempera-
tur 5°C till 30°C.  

MOTIP PTFE torrspray 
Torrt ytsmörjmedel för behandling av mekaniska delar av metall eller plast där inga olje- eller 
fettrester får finnas kvar. Mycket låg friktionsefficient. Lämplig som släppmedel för mallar där 
silikon inte får användas. Burken bör ha rumstemperatur. Bearbetningstemperatur 5°C till 
30°C. Skaka burken innan användning och spraya ett tunt lager. När lösningsmedlet dunstat 
finns ett skyddande, torrt PTFE-skikt kvar.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106290201 PTFE torrspray 12 st 500 ml

MOTIP PTFE Olja 
Universalt smörjmedel med enastående mekanisk och termisk stabilitet för att behandla me-
kaniska delar av metall och plast. PTFE-spray har en mycket låg friktionsfaktor, en fin struktur 
(partikelstorlek cirka 5 mikrometer) och utmärkt vidhäftning. PTFE spray är resistent mot vä-
derpåverkan, svaga syror och baser, vattenavstötande och pH-neutral. PTFE-spray förhindrar 
slitage. Motip PTFE Spray är resistent mot temperaturer på -50 °C upp till +250°C.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106290203 MOTIP PTFE Olja 500 ml 12 st 500 ml

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106290102 MOTIP Remspray 500 ml 12 st 500 ml
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MOTIP MoS2 Rostlösare 
MOTIP MoS2 rostlösare (krypolja) har mycket goda penetrerande egenskaper och hög smörj-
effekt. Oljan tränger in och lösgör detaljer som rostat eller kärvar. Den är fuktavvisande och 
skyddar mot rost. Sprayburken har en kraftfull jetspray och kan användas i olika positioner. Ett 
effektivt hjälpmedel för att lossa rostiga delar. 

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106290303 MOTIP MoS2 Rostlösare (krypolja) 12 st 500 ml

MOTIP Keramisk fett 
Keramiskt fett med utmärkt vidhäftning för behandling av delar som riskerar hög belastning och/eller är 
utsatta för mycket höga temperaturer. Detta keramiska fett skyddar mot elektrolytisk korrosion och har 
hög termisk stabilitet. Vidare är det resistent mot kemikalier, väderpåverkan, vatten, salt, svaga syror och 
baser. Det förhindrar slitage och stickning, har en riktad spraystråle och är mycket lämpligt vid montering av 
ABS-bromssystem samt lambdasonder.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106290307 MOTIP Keramisk fett 500 ml 12 st 500 ml

MOTIP Monteringsspray 
Motip monteringsfett är mycket lämpligt för montering av bromssystem samt förenklar framtida borttag-
ning. Det är ett fett med hög termisk stabilitet för att förhindra bet av bromssystem. Monteringsfettet är 
resistent mot kemikalier, väderpåverkan, vatten, salt, svaga syror och baser. Utmärkt vidhäftning med en 
riktad spraystråle.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106290310 MOTIP Monteringsspray 500 ml 12 st 500 ml

MOTIP Förgasarrengöring
Motip förgasarrengöring har mycket höga lösningsegenskaper och lämnar inte kvar något överskott. 
Icke korrosiv. Burken bör förvaras i rumstemperatur. Bearbetningstemp. 5 °C till 30°C.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106290510 MOTIP Förgasarrengöring 500 ml 12 st 500 ml

ren bil på ett kick!
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MOTIP Startgas 
Starthjälp för diesel- och bensinmotorer som bil, båt, trädgårdsmaskiner m.m. 

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106290405 MOTIP Startgas 500 ml 12 st 500 ml

MOTIP Dieselpartikelfilterrengöring 
För rengöring av dieselpartikelfilter utan demontering. Bör förvaras i rumstemperatur och bästa arbets-
temperatur är 5°C  till 30°C. Burken skakas innan användning. Motorn får vara max 50°C. Demontera 
temperatur- eller trycksensor från filtret. För in slangen i öppningen och spraya 3 till 5 gånger med ett 
intervall på minst 5 s. Installera temperatur- eller trycksensor. Låt motorn gå på tomgång i minst 15 min så 
att vätskan avdunstar. Kör i 30 minuter. Ånga kan bildas.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106290515 MOTIP Dieselpartikelfilterrengöring 500 ml 12 st 500 ml

MOTIP Kontaktrengöring 
Rengör känsliga elektriska och elektroniska anslutningar i bilar, stereo, reläer, datorer, larmsystem, volym- 
och tonvalsknappar m.m. Medlet tar bort smuts, damm, fett, olja utan att lämna några spår. Kontakt-
rengöring leder inte el och innehåller inget fett. 

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106290505 MOTIP Kontaktrengöring 500 ml 12 st 500 ml

MOTIP Kylspray 
Effektivt spray för att lossa fastsatta kopplingar. Motip kylspray minskar snabbt temperaturen till -50°C och 
har en riktad spraystråle.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106290306 MOTIP Kylspray 500 ml 12 st 500 ml

MOTIP Elektroskydd 
Snabbverkande isoleringsvätska som motverkar startproblem. Produkten skyddar mot smuts och korrosion 
med långvarig vattenavstötande verkan på elmotorer, kablar och strömfördelare.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106290108 MOTIP Elektroskydd 500 ml 12 st 500 ml
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MOTIP Läcksökare 
Spray för att spåra läckor i gasledningar. Kan tas bort med vatten. Ickekorrosiv. Spraya på det mis-
stänkta området för att spåra läckage. Bubblor bildas vid läckaget. Ta bort överflödig vätska med 
vatten.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106290406 MOTIP Läcksökare 400 ml 12 st 400 ml

MOTIP Kraftrengöringsspray
Universalt rengöringsspray för att avlägsna a-polära och polära föroreningar från delar, 
behandlade och obehandlade, av metall och olika typer av plast. Motip kraftrengöringsspray 
har höga upplösningsegenskaper och lämnar inga rester, är icke-ledande och icke-korrosivt. 
Mycket effektivt med snabb avdunstning. Kraftfull spraystråle.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106290509 MOTIP Kraftrengöringsspray 500ml 12 st 500 ml

MOTIP Rengöringsskum 
Motip rengöringsskum är ett effektivt universal rengöringsskum. Lätt att applicera, svag lukt 
och höga lösningsegenskaper. Applicera och låt verka, avlägsna sedan med en ren trasa.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106290511 MOTIP Rengöringsskum 500 ml 12 st 500 ml

MOTIP Citrus Cleaner 
Motip Citrus Cleaner är lämpad för borttagning av fett, tjära, olja, vax, bläck, harts, klis-
termärken och rester av lim från delar av behandlade och obehandlade metaller, trä, sten 
och olika typer av plast. Det har höga upplösningsegenskaper och lämnar inga rester. 
Motip Citrus Cleaner har en långsam avdunstning och fräter ej.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106290513 MOTIP Citrus Cleaner 500 ml 12 st 500 ml

MOTIP Cockpitspray Foam 
Motip cockpitspray är vattenbaserad och lämpar sig för rengöring och skydd av instru-
mentpanelen och andra delar i bilen. Ett rengörande och avfettande skum med svag doft 
för användning på alla sorters plast. Lämnar inte kvar något överskott och är silikonfri.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106000702 MOTIP Cockpitspray Foam 6 st 600 ml

3106000701 MOTIP Cockpitspray silikonfri 6 st 600 ml
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MOTIP Snabbvax 
Användarvänligt snabbvax utvecklat för att skydda och återställa glansen på lackerade 
ytor, både metalliska och icke-metalliska. Snabbvaxet skyddar mot väderpåverkan och ger 
ett glänsande resultat. Minskar vidhäftningen av smuts. Innehåller silikoner.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106000744 MOTIP Snabbvax 500 ml 6 st 500 ml

MOTIP Impregneringsspray 
Motip impregneringsspray skyddar textil och läder från fukt och vidhäftning av smuts och 
ger ett mycket varaktigt skydd. Sprayet bildar en osynlig, skyddande film som är vattenav-
visande. Bör förvaras i rumstemperatur och bästa arbetstemperatur är 5°C  till 30°C. 
Burken skakas innan användning och ytan som ska behandlas måste vara ren och torr. 
Applicera i flera tunna skikt med ett intervall på 5 till 10 minuter. 

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106290104 MOTIP Impregneringsspray 500 ml 12 st 500 ml

MOTIP Spraylim 
För limning av de flesta material som tyg, skumgummi, vissa plaster, papp, läder, gummi, 
metall och trä.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106290304 MOTIP Spraylim 500 ml 12 st 400 ml

rengör både snabbt och effektivt
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motip Textilrengöring 
Bildar ett torrt skum som lätt avlägsnar fläckar och smuts på bilklädslar av tyg-, vinyl, läder 
samt textilmattor. Effektivt och snabbtorkande skum för rengöring av tyger. Höga lösnings-
egenskaper och svag lukt. Skaka burken och spraya delarna, låt verka och torka av smutsen 
med en ren trasa.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106000707 MOTIP Textilrengöring 6 st 600 ml

3106290500 MOTIP Textilrengöring 12 st 500 ml

motip Fönstertvätt 
Motip fönstertvätt tar bort damm, smuts och nikotinföroreningar från bilrutorna. Medlet 
kan också användas på speglar och kristall. Det fungerar snabbt, lämnar inga ränder och ger 
ett skinande blankt resultat.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106000706 MOTIP Fönstertvätt 6 st 600 ml

3106000731 MOTIP Fönstertvätt pumpspray 6 st 500 ml

motip Fälgrengöring Intensiv
Rengör hårt nedsmutsade fälgar av lackerat stål och lättmetall.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106000732 Fälgrengöring 6 st 500 ml

31060007313106000706

MOTIP Packningsborttagare
Motip packningsborttagare är ett spray utvecklat  för snabb och enkel borttagning av torkat 
lim och tätningar.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106290403 MOTIP Packningsborttagare 500 ml 12 st 500 ml

3106290500 3106000707

motip Bilshampo med vax
Högglansshampo med vax. Förpackningen innehåller 2 st flaskor à 500 ml tillsammans med 
1 st tvättsvamp.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106200492 Bilshampo med vax 6 st 2x500 ml
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motip Motortvätt
Biologiskt nedbrytbar. Används för att ta bort olja och fett från motorer och motordelar. 
Den starka avfettningsförmågan löser fett och smuts omedelbart från ytan som sedan 
spolas ren med varmt vatten. Använd en hård pensel vid ingrodd smuts. 

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106200574 Motortvätt 12 st 400 ml

motip Fläckborttagare 
Rengöringsmedel för absorberande och icke-absorberande material som betong, asfalt, 
klinkers och kakelplattor. Särskilt lämpligt för att rengöra oljebelagda verkstadsgolv. Skaka 
burken kraftigt före användning. Spraya i vertikalt läge från ett avstånd om ca 20 cm. Låt 
verka tills det torkat. Sopa upp smutsresterna och kassera enligt föreskrifterna. 

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106000539 Fläckborttagare 1 st 400 ml

motip Däcktätning 
Pumpar upp och tätar ett punkterat däck. Fyller upp 30 liter.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106000712 Däcktätning 12 st 500 ml

Motip Bromsrengöring
Avlägsnar olja, fett och avlagringar från bromstrummor, belägg, cylindrar och startmotorer. 
Även lämplig vid rengöring av förgasare och insprutningspumpar.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106200563 Bromsrengöring 12 st 500 ml

310620056305 Bromsrengöring 1 st 5 L

motip Silikonspray 
Temperaturbeständig från -50°C till +200°C. Ett färglöst och giftfritt smörjmedel baserat 
på silikonoljor av högsta kvalitet som används för att smörja gummilister, bilbälten, lås, 
kedjor och blixtlås. Även lämpligt impregneringsmedel. Vattenavvisande skydd mot 
korrosion på elektriska anslutningar och kopplingar.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106200562 Silikonspray 12 st 400 ml
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motip Universalolja/Multiolja 
Transparent silikonfritt universalsmörjmedel. Fungerar som rostlösare, fuktutdrivare, elisolerare 
och rengörare. Fryser inte och har mycket god vidhäftningsförmåga. Mångsidigheten gör produk-
ten lämplig inom områden som industri, hushåll och trädgård, båt, lantbruk, sport och fritid samt 
på alla typer av fordon.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106000587 Universalolja 12 st 400 ml

Motip Tryckluftsdriven sprayflaska
Återfyllbar med ett maxtryck på 10 bar, optimalt tryck 7,5 bar. Påfyllning genom normal bilventil, 
endast tryckluft får användas. Lämplig för bromsrengöring, rostlösare, svetsspray, kontaktspray 
m.m. Använd inte vätska med alkalisk bas eller som löser plastmaterial. Aluminiumflaska som 
rymmer 0,5 liter. 4 st etiketter medföljer.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym (L)

3106205000 Tryckluftsdriven sprayflaska 1 st 0,5 L

MOTIP Chock- och rostlösare
Effektivt medel för att lossa fastrostade delar. Motip Shock Oil ger en kraftig temperatursminsk-
ning ner till -30°C och har utmärkta smörjande egenskaper och en riktad jetstråle.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106290305 MOTIP Chock-rostlösare 500 ml 12 st 500 ml

 

Motip Waxbaserat hålrumsrostskydd
Tunnflytande rostskydd med mycket goda krypande egenskaper som tränger in i minsta 
skrymsle. Stoppar pågående rost och förhindrar ny.  Med aerosolburken medföljer förlängnings-
rör för att komma in i balkar.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106200046 Vaxbaserat hålrumsrostskydd 6 st 500 ml
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MOTIP Spray Putty 
Snabbtorkande sprutspackel för enkel och snabb spackling/fyllning av mindre slipsår, repor och 
lackskador. Motip Spray Putty har utmärkt vidhäftning med goda fyllnings- och torkningsegen-
skaper. Spacklet är lättflytande, skyddar mot korrosion och ger en jämn och porfri yta som är 
lätt att både torr- och våtslipa (från korn 400).

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

 3106204062 MOTIP Spray Putty 400 ml 6 st 400 ml

MOTIP Sprayplast 
Du kan lätt ändra utseendet på t ex dina fälgar eller andra föremål och bildelar med Motip 
sprayplast. Om du sen tröttnar är det enkelt att dra av filmen. Den kan användas på ren metall, 
alla 2K-lacker, hårdplast och glas, men även på stora ytor om man använder ett tillräckligt tjockt 
lager. Sprayplasten kan målas efter torkning och förblir avdragbar.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106388040 MOTIP Sprayplast Black Gloss 400 ml 6 st 400 ml

3106388064 MOTIP Sprayplast Carbon 400 ml 6 st 400 ml

ALLT FÖR DIN VERKSTAD

Överlackerbart stenskottsskydd
Skyddar bilens mest utsatta partier som t ex dörrarnas nederkanter, stötfångarnas undersidor 
samt tröskellådor. Hög fästförmåga på lackerade och plåtrena ytor. Överlackerbar efter ca 3 h. 
Färg: Svart.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106200001 Stenskottsskydd 6 st 500 ml
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Motip sprayfärger
Thermofärg

Värmebeständig upp till 650°C. Bibehåller sin glans och kulör.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

310604031 Thermofärg svart 6 st 400 ml

310604032 Thermofärg silver 6 st 400 ml

Motorfärg RAL 6016 Volvo grön
Värmebeständig motorblocksfärg som elastiskt följer med temperaturväxlingarna. 
Värmebeständig till +110°C. kontinuerligt. Max. temp +150°C. RAL 6016.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

310604095 Volvo grön 6 st 400 ml

Fälgfärg
Motståndskraftig mot korrosion och salt. För bästa resultat - överlackera med Motip klarlack. 
Akrylbaserad.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106204007 Fälgfärg, silver 6 st 500 ml

3106204018 Fälgfärg, svart 6 st 500 ml

Rallyfärg
Snabbtorkande akrylbaserad färg för diverse ändamål.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106204004 Rallyfärg vit 6 st 500 ml

3106204005 Rallyfärg svart blank 6 st 500 ml

3106204006 Rallyfärg svart matt 6 st 500 ml

Motip Primer 
Snabbtorkande primer som är slipbar efter ca 3 timmar samt övermålningsbar efter 30 min. 
Lämpligt underlag för Motips akrylbaserade färger.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106204054 Primer, grå 6 st 500 ml

3106204055 Primer, röd 6 st 500 ml
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MOTIP Plastprimer 
Snabbtorkande, genomskinlig plastprimer för obehandlade plastytor. Motip plastprimer har utmärkt 
vidhäftning och kan överlackeras med alla lacksystem. Övermålningsbar efter ca 10-15 minuter vid 20°C.

MOTIP Alu-zinkspray 
Snabbtorkande alu-zinkspray med goda fyllningsegenskaper och utmärkt vidhäftning för att behandla 
galvaniserat och obehandlat stål. Alu-zinkspray har enastående katodiskt korrosionsförebyggande egen-
skaper, kan punktsvetsas och är resistent mot bensin, kemikalier och väderpåverkan. Motip Alu-zink-
spray är värmebeständig upp till 250°C.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

310604059 MOTIP Alu-zinkspray 6 st 400 ml

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106204063 MOTIP Plastic Primer 400 ml 6 st 400 ml

Zinkfärg
Som underlag på rengjord metall. Temperaturresistent upp till 600°C.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

310604061 Zinkfärg, grå 6 st 400 ml

Motip Akrylfärg RAL
Akrylbaserad, snabbtorkande Motip-färg med RAL-nummer (= internationell färgbeteckning). 

Artikelnr Benämning Färg Förp/St Volym

310607096 Signalröd RAL 3002 RAL 3002 6 st 400 ml

310607134 Signalblå RAL 5005 RAL 5005 6 st 400 ml

310607004 Enzianblå RAL 5010 RAL 5010 6 st 400 ml

310607012 Blå RAL 5015 RAL 5015 6 st 400 ml

310607236 Svart blank RAL 9005b RAL 9005b 6 st 400 ml

310607238 Svart matt RAL 9005m RAL 9005m 6 st 400 ml

310607040 Vit blank, RAL 9010 RAL 9010 6 st 400 ml

Motip Aerosolfärg med Volvo originalnummer
Akrylbaserad, snabbtorkande färg med originalnummer från lastbilstillverkare. 
RAL-nummer 1042, motsvarar Volvo ramfärg (grå) med originalbeteckning 85107654.

Artikelnr Benämning Färg Förp/St Volym

310601042 Aerosolfärg RAL 1042 RAL 1042 6 st 400 ml
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Motip ColorWorks Klarlack
För en perfekt ytfinish efter målning med ColorWorks syntetfärg. 

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106938570 ColorWorks Klarlack 6 st 400 ml

Motip ColorWorks Colorspray
En serie syntetbaserade färger för allt som är målningsbart inom industri, 
hem & fritidsprodukter etc.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106938501 Guldgul RAL 1004 6 st 400 ml

3106938506 Signalröd RAL 3002 6 st 400 ml

3106938508 Royalblå RAL 5001 6 st 400 ml

3106938511 Grön, RAL 6002 6 st 400 ml

3106938515 Svart RAL 9005 6 st 400 ml

3106938516 Silver RAL 9010 6 st 400 ml

3106938517 Vit Ral 9010 6 st 400 ml

3106938518 Guld 6 st 400 ml

3106938530 Svart halvmatt 6 st 400 ml

3106938531 Vit halvmatt RAL 9010 6 st 400 ml

3106938540 MOTIP Fluor, röd/orange 400 ml 
OBS! Detta är en anskaffningsartikel som beställs vid order. 

12 st 400 ml

Motip Klarlack
Högblankt, transparent klarlack för efterlackering av Motip akrylbaserade färger.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106204009 Klarlack akryl 6 st 500 ml

MOTIP Aerosolfärg med Scania orginalnummer
Akrylbaserad, snabbtorkande färg med originalnummer från lastbilstillverkare. 
RAL-nummer 7021, motsvarar Scania ramfärg (mörkgrå) med originalbeteckning 584107.

Artikelnr Benämning Färg Förp/St Volym

310607149 Aerosolfärg RAL 7021 RAL 7021 6 st 400 ml

MOTIP CM Pre-fill Standard
MOTIP CM Pre-fill Standard är praktiska påfyllnadsflaskor för färg 275/400 ml.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

3106570704 MOTIP CM Pre-fill Standard 275/400 ml 12 st 400 ml
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CRC Märkpennor
Märkpennor framtagna för att klara alla typer av permanent märkning. 
Extremt snabbtorkande med unik täckförmåga, rinner mindre än andra märkpennor.

Artikelnr Benämning Förp/St

303-20400 CRC Märkpenna gul 12 st

303-20369 CRC Märkpenna blå 12 st

303-20395 CRC Märkpenna vit 12 st

303-20388 CRC Märkpenna röd 12 st

CRC produkter

CRC 5-56 Universalolja
Driver ut fukt, smörjer, rengör, skyddar och löser. För t ex el- och tändningssystem, 
lås och verktyg. Angriper ej lack, plast eller gummi.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

303-1012 CRC 5-56 200 ml 12 st 200 ml

303-556 CRC 5-56 400 ml 6 st 400 ml

CRC Kopparpasta
Montagepasta för gängade delar, flänsar, tätningar, bussningar, fästen, skivbromsar, 
bromsjusteringar.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

303-505 CRC Kopparpasta 100ml 6 st 100 ml

CRC Vinylglans
Vinylglans som rengör instrumentbrädor, avlägsnar fläckar och tjäravlagringar. 
Lämnar ett glänsande, vattenavstötande skikt och smetar inte på bilens insida. 
Skyddar plast mot blekning och uttorkning. Fräsch citrondoft (gäller ej svamp). 
Silikon.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

303-1035 CRC Vinylglans 500ml 12 st 500 ml

303-1202 CRC Vinylglans svamp 24 st

CRC Fönstertvätt
Fönsterrengöringsmedel som är biologiskt nedbrytbart. Avlägsnar snabbt fettmärken, 
smuts, tjära och krossade insekter. Rengör fönster, strålkastare, stötfångare, bilens 
yttersida.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

303-1037 CRC Fönstertvätt 400ml 12 st 400 ml
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CRC produkter CRC Silicone
Ett utmärkt impregneringsmedel som smörjer, skyddar och återställer ytor av plast, gummi och 
trä och ger dem en ny lyster. Är optimal för smörjning mellan olika material som t ex plast och 
metall. Förhindrar att gummi hårdnar och fryser, fläckar inte och är vattenavvisande.  

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

303-1030 CRC Silicone 200 ml 6 st 200 ml

CRC Quickleen
Ett kraftfullt, fettlösande, snabbtorkande och icke klorerat rengöringsmedel. Fri från 1,1,1-triklor-
etan eller andra klorerade lösningsmedel. Tränger in och bryter igenom smuts, ingrodda partiklar 
och beläggningar för att förbättra funktionen på kristiska anslutningar och upprätthålla bästa pre-
standa. Utvecklad för tillämpningar där antändliga lösningsmedel kan användas. 
Lämnar inga rester och är inte missfärgande eller korrosiv på metaller. Aerosolen är försedd 
med 360° högtrycksmunstycke.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

303-1027 CRC Quickleen 500 ml 12 st 500 ml

CRC Industrial Degreaser 500ml
CRC Industrial Degreaser 500 ml spray.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

303-10321 CRC Industrial Degreaser 500 ml 12 st 500 ml

VBG Mekolja
Specialolja för släpvagnskopplings och vändskivemekanismer. Speciellt utvecklad för tuffa miljöer. 
Löser smuts och smörjer effektivt. Skyddar mot rost och annan korrosion. Ger hög motstånds-
kraft mot salt och smuts. Stelnar ej vid kyla. Miljövänlig drivgas, butanpropan.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

4084.06 VBG Mekolja 12 st 400 ml

VBG Elektroolja
Specialolja för elkontakter och elsystem. Driver ut fukt och skyddar mot korrosion. Förhindrar 
krypströmmar och kortslutningar. Förbättrar kontakt och ledningsförmåga. Har hög motstånds-
kraft mot salt och smuts. Är neutral mot material som exempelvis plast, metall, lack och gummi. 
Lämplig som vinterskydd för eldetaljer. Miljövänlig drivgas, butanpropan.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

4084.07 VBG Elektroolja 12 st 400 ml
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multiolja WD-40
Stoppar gnissel, driver ut fukt, avlägsnar fläckar av tjära, fett och lim m.m. Frigör fastrostade bultar, 
reglage etc. Lämnar en skyddande film mot korrosion. Innehåller ej silikon.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

303-200 WD-40 200ml 12 st 200 ml

303-400 WD-40 400ml 12 st 400 ml

303-450 WD-40 450ml utfällbar pip 12 st 450 ml

303-405 WD-40 Dunk 5 liter 1 st 5000 ml

303-011 Pumpflaska för påfyllning 4 st 1000 ml

Bromsvätska dot 4 SAE 70R3
Testad och godkänd av Statens Provningsanstalt. Provad mellan -51°C - +211°C. Intyg U63-1434.

Artikelnr Benämning Volym Förp/St

83191 Bromsvätska DOT 4, 0,5 liter 500 ml 12 st

83192 Bromsvätska DOT 4, 1 liter 1 L 6 st

Antikorrosionspasta på tub
NYK-77 antikorrosionspasta är ett speciellt framtaget icke ledande och rostskyddande tätningsme-
del för alla typer av elektriska kontakter och strömbrytare som utsätts för extrem miljö, t ex bakom 
saltspridare. Dess fettliknande konsistens ger tätning mot inträngning av smuts och fukt. Observera 
att NYK-77 inte är ett smörjmedel. Innehåll i tub: 56 gram. Truck-lite artikelnummer: 97944-1.

Artikelnr Benämning

31097944 Antikorrosionspasta tub

Vi växlar ständigt upp med nya produkter Du hittar alla 
nyheter på www.abkati.se/nyheter
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Bostik Tätningsmassa 1566 Ute
Plastisk oljebaserad tätningsmassa för byggtätningar utomhus mellan byggmaterial som trä, tegel, betong, 
metall etc. Massan blir yttorr efter ca 48 timmar. Fogmassan bör i första hand användas där fogen täcks.  
Patron 300 ml, svart.

Artikelnr Benämning Färg Förp/St Volym

2104.32 Bostik 1566 Svart 300 ml patron Svart 12 st 300 ml

bostik Silikon till Våtrum 2650, transparent
Silicone Wetroom är en antimögelbehandlad 1-komponent, ättikssyrebaserad silikonfogmassa. Snabbhärdande och 
elastisk med mycket god åldringsbeständighet. Tätning och fogning i våtutrymmen som duschar, badrum, kök och 
andra utrymmen där risk för mögelangrepp kan förekomma. Uppfyller kraven enligt ISO 11600.

TEKNISKA DATA
Härdsystem: Acetoxy
Arbetstemperatur: +5°C till +40°C, ej mot frostbelagda ytor
Brandfarlig: Nej
Klibbfri yta: Ca 35 minuter, bearbetningstid 5-8 minuter.
Härdning: 1-2 mm per dygn beroende på luft-fuktighet och temperatur
Hårdhet: ca 20°C Shore A
Temperaturbeständighet: -50°C till +150°C, kortvarigt upp till +200°C
Åldringsbeständighet: Mycket god mot UV-strålning, ozon och klimatisk påverkan
Kemikaliebeständighet: Mycket god, uppfyller mögeltestnormer enligt ISO-846/1978 metod A och B
Övermålningsbar: Nej

Artikelnr benämning Färg Förp/St Volym

2104.21 Bostik 2650 Transp. 300 ml patron Transparent 12 st 300 ml

lim & tätning

bostik Silikon till Bygg & Sanitet 3098, svart
Silicone Build & Sanitary är en neutralhärdande, universal, antimögelbehandlad och UV-beständig silikonfogmassa 
med hög vidhäftning utan primer mot de flesta byggmaterial. Ger ej korrosionsskador.  Lämplig för ut- och invän-
diga rörelsefogar i byggkonstruktioner, våtutrymmen, metall- och glaskonstruktioner. Underlag: PVC, glas, metall 
med mera. Uppfyller krav enligt ISO 11600 25 LM. MTK-godkänd.

TEKNISKA DATA
Härdsystem: Alkoxy
Arbetstemperatur: 5°C till 40°C
Brandfarlig: Nej
Klibbfri yta: ca 20 minuter beroende på temperatur och luftfuktighet.
Hårdhet: ca 24° Shore A
Rörelseupptagning: ±25% av ursprunglig fogbredd
Temperaturbeständighet: -50°C till 120°C
Åldringsbeständighet: Mycket god mot UV-strålning och klimatisk påverkan.
Övermålningsbar: Nej
Kemikaliebeständighet: Mycket god
Härdning: 2-3 mm/dygn, sedan 1 mm/dygn

Artikelnr benämning Färg Förp/St Volym

2104.22 Bostik 3098 Svart 300 ml patron Svart 12 st 300 ml
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 SIMSON 70-03 Lim & fogmassa
Simson ISR 70-03 är en god kompromiss mellan ett lim och en fogmassa. Simson ISR 70-03 är lämplig för 
elastiska konstruktionsfogar som kräver stor styrka. Användningsområden: Elastiska lim- och tätfogar i t ex 
buss-, husvagns- tåg- och lastbilstillverkning. Limning och tätning av solluckor. Limning av tak. Limning av 
hörnprofiler av aluminium eller polyester i trailerkonstruktioner. Limning av polyesterdelar på metallram-
skonstruktioner. Limning av olika golvsystem. Tätning av svetsfogar. Övermålningsbar.
Ett alternativ till 31031006 som har utgått. 

Artikelnr Benämning Färg Förp/St Volym

31031010 Patron 290 ml Vit Vit 12 st 290 ml

31031011 Patron 290 ml Grå Grå 12 st 290 ml

31031013 Patron 290 ml Svart Svart 12 st 290 ml

31031016 Påse 600 ml Vit (anskaffas) Vit 12 st 600 ml

31031017 Påse 600 ml Grå Grå 12 st 600 ml

31031018 Påse 600 ml Svart (anskaffas) Svart 12 st 600 ml

SIMSON 70-08 Rutlim 
Simson ISR 70-08 AP är ett 1-komponents, fukthärdande, elastiskt rutlim baserat på Silyl Modified Polymer 
(SMP), med hög UV-resistens. Simson ISR 70-08 AP motsvarar kraven enligt FMVSS 212. Användningsom-
råden: Limning av glasrutor som har en UV-strålningsskyddande, keramisk beläggning (kapslade rutor), 
limning av glasrutor utan en UV-strålningsskyddande, keramisk beläggning, i kombination med Simson Prep 
G, UV-resistent tätning mellan glasrutor på t ex bussar och tåg.

Artikelnr Benämning Färg Förp/St Volym

31031031 Patron 290 ml Vit Vit 12 st 290 ml

2104.23 Patron 290 ml Svart Svart 12 st 290 ml

SIMSON 70-07 Fogmassa 
Simson ISR 70-07 är en lösningsmedelsfri, låg-viskös sprutbar fogmassa, baserad på Silyl Modified Polymer 
(SMP) med en speciell spraystruktur för tätning av överlappsfogar, svetsfogar och konstruktionsfogar i bil- 
och karosserikonstruktioner. Användningsområden: Tätning av svets-, överlapps- och konstruktionsfogar. 
Överlappning av fogar mellan PVC och metall. Som strukturbeläggning på innerskärmar, bagageutrymme 
och motorhuv. Även som stenskottsskydd på underrede. Som reparationsmaterial i alla ovannämnda 
applikationer. Tätning av trånga fogar och små hål. Som ljud- och vibrationsdämpande massa. 
Övermålningsbar. 

Artikelnr Benämning Färg Förp/St Volym

31031026 Patron 290 ml Grå Grå 12 st 290 ml

simson 70-05 Lim & tätning 
Simson ISR 70-05 är ett Silyl Modified Polymer (SMP) baserat lim med en hög initialstyrka och hög 
brottstyrka. Simson ISR 70-05 är lämplig för elastisk konstruktionslimning och kan även användas för 
fogning. Användningsområden: Elastiska lim- och tätfogar i t ex buss-, husvagns-, tåg- och lastbils-
tillverkning. Limning av tak. Limning av hörnprofiler av aluminium eller polyester i trailerkonstruktioner. 
Limning av polyesterdelar på metallramskonstruktioner. Limning av olika golvsystem. 

Artikelnr Benämning Färg Förp/St Volym

31031023 Patron 290 ml Svart Svart 12 st 290 ml

31031186 Patron 290 ml Vit Vit 12 st 290 ml
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TEROSON MS 9120 Svart 310 ml
Teroson MS 9120 SF skarvtätning för karossreparationer, tätar hål och fogar. Silanmodifierad polymer 
med en skinnbildningstid på 10 till 20 min. Lösningsmedels- och isocyanatfri. Även känd som TEROSTAT 
9120 SF. Fördelar: Utan lösningsmedel och isocyanat, mycket god vidhäftning utan primer, utomorden-
tlig UV- och väderbeständighet, mycket bra sjunkmotstånd. Tekniska data: Produktbas SMP, yttorr efter 
10 till 20 min, målningsbar vått-i-vått, upp till 3 dagar.

TEROSON MS 9220 kraftlim Svart 310 ml
Enkomponent kraftlim. Silikon-, lösningsmedels- och isocyanatfritt. Brett vidhäftningsspektrum utan primer. 
Hög begynnelsehållfasthet. Snabb genomhärdning - blir hårdelastisk. Utmärkta tätningsegenskaper. Hög 
åldrings-, väderleks-, UV- och saltvattensbeständighet. 

Artikelnr Benämning Färg Förp/St Volym

3104211409 Teroson MS 9220 Svart 310 ml Svart 12 st 310 ml

Teroson PU 6700 ME 2 x 25 ml, grå
Teroson PU 6700 ME 2 x 25 ml spruta med statisk mixer är ett 2-komponents polyuretanlim för olika 
material, t ex rostfritt stål, aluminium och andra metaller, plast, trä och målade ytor (rekommenderas 
inte för PP och PE). Tiden till klibbfrihet är 30 minuter. Egenskaper: Snabb härdning, kan punktsvetsas 
innan full härdning, övermålningsbar. Ingen riskfras R40 tack vare mikroemissionsegenskaper som 
kraftigt minskar frigörandet av isocyanat. Användarna av produkten exponeras inte för några cancero-
gena ämnen. (Även känd som TEROMIX 6700). 

Artikelnr Benämning färg Förp/St Volym

31041844926 TEROSON PU 6700 ME DC Grå 6 st 50 ml

Artikelnr Benämning färg Förp/St Volym

31041358214 TEROSON MS 9120 SF Svart 12 st 310 ml

sprutor till tuber

Artikelnr Benämning

2106.22 1. Handtryckspruta För patroner om 300 ml.

31032191 2. Patronspruta H14 Applicering av 0,3 liters patron. Kvalitetsspruta av metall.

31032146 3. Tryckluftsspruta T16X  Applicering av 0,3 liters patron. Kvalitetsspruta av metall.

1

2 3

simson Primer Prep M
Simson Prep M är en “tvättprimer” för förbättring av vidhäftningen på slutna (ej porösa) underlag 
av flera specifika Simsonprodukter, baserade på MS-polymerer och silikoner. Snabbtorkande: Ca 5 
minuter.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

31031059 Primer Prep M 6 st 500 ml
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bostik Superlim Gel 2546 
För porösa, sugande material t ex trä, läder, keramik etc. Härdar på 30-60 s. Tub 3 g, blisterförpackning.

Artikelnr Benämning Vikt Förp/St

2104.03 Superlim Gel 2546 3 g 12 st

bostik Araldite Rapid
Epoxy Rapid är ett 2-komponent epoxilim som är snabbhärdande och transparent. Limmar metall, trä, glas, 
keramik, läder, gummi och de flesta plaster. Limfogen är vattenfast och beständig mot de flesta lösningsme-
del.  Slipbar och övermålningsbar. Tål temperaturer från -50 C till +65 C.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

2104.42 Araldite Rapid (anskaffas) 12 st 2 x 15 ml tub

2104.43 Araldite Rapid 12 st 24 ml spruta

bostik Araldite 90 seconds
Epoxy 90 Seconds är ett 2-komponent epoxylim som är extra snabbhärdande. Limmar metall, trä, glas, 
keramik, läder, gummi, de flesta plaster etc. Limfogen är vattenfast och beständig mot de flesta lösnings-
medel. Slipbar och övermålningsbar. Tål temperaturer från -50°C till +65°C.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

2104.44 Araldite 90 seconds spruta 12 st 24 ml

bostik Universallim Extra 2598
Varken rinner, droppar eller trådar sig. Fyller ut ojämnheter i underlaget. Limmar plast (även PVC), trä, kera-
mik, sten, glas, metall mm. Limmet ger en färglös fog. Tub 35 ml, blisterförpackning.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

2104.04 Universallim Extra 2598 12 st 35 ml
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bostik Superlim 1 2608
För hårda, ej sugande material t ex metall, glas, porslin etc. Härdar på ca 20 s.  Tub om 3 g. 
Blisterförpackning.

Artikelnr Benämning Vikt Förp/St

 2104.02 Superlim 1 2608 3 g 12 st

bostik Kontaktlim 0481
Bostik kontaktlim 0481 har en mycket bred användbarhet. Limning av ytbeklädnadsmaterial av 
olika slag, t ex laminatplattor, akustikplattor, golvbeläggningar, trämaterial m.m. inom byggnads-
industrin. Limning av faner, kantlister, plastbeläggningar, stoppningsmaterial, läder, textilier 
m.m.inom snickeri- och stoppmöbelindustrin. Limning av gummi, plaster, packningsmaterial, 
metaller m.m. inom verkstadsindustrin. Limning av trämaterial, plaster, gummi, läder, textilier 
m.m. inom hantverk och hobby. 

Artikelnr Benämning Volym (L) Förp/St

2104.27 Kontaktlim 0481 1 L 12 st

bostik Kontaktlim 1782
För limning av hårda och mjuka PVC-material mot varandra eller mot trä, metall, puts, betong 
m.m. Beständig mot vatten, bensin, alkohol och oljor. Transparent.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

2104.29 Kontaktlim 1782 100 ml tub 12 st 100 ml tub

2104.16 Kontaktlim 1782 1 liter burk 6 st 1 L burk

bostik Silikon glas 4009
Elastisk och snabbhärdande. Lämplig för tätning och montering av akvarier, limning av silikontät-
ningslister. Tätning av konstruktioner i glas, emalj, rostfritt, akryl, polyester och liknande material. 
Tål fogrörelser på +/-25 %. 

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

2104.19 Silikon glas 4009 70 ml tub 12 st 70 ml

2104.18 Silikon glas 4009 300 ml patron 12 st 300 ml

Vårt kundcenter hjälper dig att hitta rätt
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loctite Tätningspasta 5922
Långsamt torkande, ej härdande tätningspasta för sammanfogningar som kan behöva efter-
justeras. Lämplig för flänsytor, kåpor, slang- och gängförbindningar samt packningar. Tidigare 
Form-A-Gasket Nr2. Tub 60 ml blisterförpackning. Svart.

Artikelnr Benämning Färg Förp/St Volym

2154 Tätning 5922 Svart 12 st 60 ml

loctite Elastisk tätning 5923
Ett trögflytande, långsamt torkande, elastiskt tätningsmedel för sammanfogningar av plana 
och slipade ytor, slang- och gängförbindningar samt packningar. Den långsamma torkningen 
gör materialet lämpligt för användning på stora ytor. Penselburk 117 ml. Brun.

Artikelnr Benämning Färg Förp/St Volym

2153.01 Elastisk tätning 5923 Brun 12 st 117 ml

loctite Blå silikontätning 5926
Långsamt stelnande tätningsmassa av silikon. Ger en avdragbar tätningsfilm som kan ersätta 
packningar av många slag eller användas för att limma färdiga packningar. Fäster på metall, 
plast, glas, gummi, trä m.m. Blå.

Artikelnr Benämning Färg Förp/St Volym

2150.01 Loctite 5926  Blå silikon 40 ml tub blisterfrp. Blå 12 st 40 ml

2150.02 Loctite 5926  Blå silikon 100 ml tub Blå 12 st 100 ml

2150.03 Loctite 5926  Blå silikon 315 ml patron Blå 12 st 315 ml

loctite Klar silikontätning 595
För limning, tätning och skydd av delar som utsätts för stötar, konstant vibration, vridning, 
böjning, temperaturexpansion och sammandragning. Ej för limning eller tätning av elektrisk 
utrustning. Härdar vid rumstemperatur (RTV). Tål hög temperatur.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

2155 Loctite  595  Klar silikon 12 st 100 ml

loctite Universalpackning 574
Ersätter alla typer av packningar på plana och slipade ytor. Avsedd för pumpar, termostater, olje-
tråg, ventilkåpor, växellådor m.m. Krymper inte. OBS! Ej för topplocks- eller grenrörspackningar. 
Bälgflaska 50 ml. Orange.

Artikelnr Benämning Färg Förp/St Volym

2171 Loctite  574 Universalpackning 50 ml Orange 12 st 50 ml
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loctite Snabbpackning 5980
Loctite SI 5980 är en flänstätning avsedd för packningsapplikationer. Den klarar lågtryckstest i ledningen som 
utförs efter montering av flänsarna. Exempel på typiska applikationer är stansade plåtkåpor (kamkedjekåpor 
och oljetråg) där god oljebeständighet och förmåga att stå emot hög fogrörelse krävs. Produkten har ledan-
de arbetsmiljö- och säkerhetsegenskaper.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

2172.01 Snabbpackning 5980 6 st 200 ml

loctite Packningsklister 3020
Ett flytande, klistrande tätningsmedel för alla slag av packningar i motorer och transmissionssystem 
samt gäng- och slanganslutningar. 

Artikelnr Benämning Färg Förp/St Volym

2152 Packningsklister 3020, Röd Röd 12 st 400 ml

loctite Packningslösare 7200
Reser fastbrända packningar, packningsklister, fastbrända rester samt bränd olja och fett från alla slags met-
aller så att alla rester lätt kan skrapas bort utan att ytorna skadas på bara några minuter.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

2158.03 Packningslösare 7200 12 st 400 ml

loctite Remspray 8005
Remsmörjmedel som ökar remmens livslängd, förhindrar slirning och glasering, ger bättre drivförmåga och 
tystare gång.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

2156 Remspray 8005 12 st 400 ml

loctite Högtemptätning 5972
Tätar snabbt och förblir flexibel. Den tål smörjmedel, milda alkalier, vatten, ånga (även ånga under tryck), 
flyg-, bilbränslen och diesel. Temperaturområde: -45°C till +315°C. Motstår tryck upp till 350 bar.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

2280 Högtemptätning 5972 12 st 200 ml

Från det minsta till det största
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loctite Gänglåsning 243
Fungerar på alla metaller, inklusive passiva material (t ex rostfritt stål, aluminium, pläterade ytor). Klarar 
bevisat smärre föroreningar med industrioljor, t ex maskinolja, korrosionsolja och skärvätska. Förhindrar att 
vibrerande delar lossnar, t ex pumpar, växellådor eller pressar. Möjliggör demontering med handverktyg vid 
service.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

2170.03 Gänglåsning 243 5ml 12 st 5 ml

2170.04 Gänglåsning 243 24ml 12 st 24 ml

2170.50 Gänglåsning 243 50ml 12 st 50 ml

loctite stark Gänglåsning 2701
För gängförband i metall (inklusive passiva material som rostfritt stål och passiva beläggningar som zinkjärn), 
där demontering för underhållsarbeten inte är nödvändigt. Rekommenderas även för permanent låsning av 
skruvar och muttrar i tex motorblock.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

2174.05 Gänglåsning Loctite 2701, 5ml 12 st 5 ml

2174.02 Gänglåsning Loctite 2701, 24ml 12 st 24 ml

2174.50 Gänglåsning Loctite 2701, 50ml 12 st 50 ml

loctite Bussningsmontering 601
Extra hög hållfasthet vid fastsättning av cylindriska detaljer t ex hylsor, bussningar, splines, cylinderfoder, 
axellager m.m. Avsedd för små spaltmått. Svår att demontera. Kan värmas isär. Flaska 50 ml.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

2162 Bussningsmontering 601 12 st 50 ml

loctite Bussningsmontering 638 
Extra hög hållfasthet vid fastsättning av cylindriska detaljer t ex hylsor, bussningar, splines, cylinderfoder, axel-
lager m.m. Avsedd för högre spaltmått, upp till 0,25 mm. Svår att demontera. Kan värmas isär. Flaska 50 ml.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

2168 Bussningsmontering 638 10 st 50 ml

Loctite gängtätning 542 
Avsedd för tätning av hydraulik och pneumatikkopplingar upp till 20 mm och små rörgängor. Sätter ej igen 
ventiler eller filter. Ej permanent vilket medger demontering med vanliga verktyg. Flaska 50 ml.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

2164 Loctite gängtätning 542 12 st 50 ml

 

Loctite Anti-Seize
Kopparbaserad anti-seize för skruvar, muttrar, rör, värmeväxlare m.m. Typisk applikation: avgasskruvar.

Artikelnr Benämning Vikt Förp/St

310437595 Loctite Anti-Seize, Penselburk 454 g 454 g 12 st
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Loctite Snabblim 401
Idealiskt för trä, metall, läder, gummi, papp och de flesta plaster. Fäster på sekunder. Ny hatt som hindrar 
limmet från att torka i pipen. Utrustad med extra lång precisionspip för bästa möjliga resultat.

Artikelnr Benämning Vikt Förp/St

2276.05 Loctite Snabblim 401 5 g 5 g 12 st

2175 Loctite Snabblim 401 20 g 20 g 12 st

Loctite Snabblim Gelé 454
Geléform. Droppar ej och är därför perfekt för lodräta ytor. Utmärkt för sugande och porösa material.

Artikelnr Benämning Vikt Förp/St

2277.03 Loctite Snabblim Gelé 454, Tub 3 g 3 g 12 st

2277.04 Loctite Snabblim Gelé 454, Tub 20 g (anskaffas) 20 g 10 st (anskaffas)

Loctite gängtätning 577
Avsedd för tätning av grova rörgängor (över 20 mm.) Härdar till en seg tätning som är slag- och vibrations-
tålig. Ersätter lin- och teflonband. Ej permanent vilket medger demontering med vanliga verktyg.

Artikelnr Benämning Förp/St Volym

2173 Gängtätning 577 12 st 50 ml

Code of conduct
The code of conduct seeks to ensure that suppliers operate in accordance with international-
ly recognised minimum standards on human rights, labour and the environment. If there is a 
gap between requirements and performance, we support the supplier to overcome it.



lim & tätning

lim
 &

 tä
tn

in
g

26C

Terolan tätningsmassa 53 special
Tätningsmassa för strykning med specialpensel. Utmärkt vidhäftning på obehandlad, grundad och 
lackerad plåt. Bensin-, vatten- och mineraloljebeständig. Lätt att applicera och förblir elastisk. Snabb-
torkande och överlackeringsbar. Specialpensel ingår. Användningsområde: Tätning av plåtskarvar i 
bagage- och golvutrymmen, hjulhus, sidoplåtar och vid tankröret.

Artikelnr Benämning Vikt (kg) Förp/St

3104502591 Terolan 53 special (anskaffas) 1,4 kg 6 st

Plastic Padding Superstål
Fäster permanent på stål, aluminium, koppar, sten, marmor, glas mm. Härdar redan efter 5 minuter. 
Härdar även under vatten. Tub 50 g, blisterförpackning.

Artikelnr Benämning Vikt Förp/St

2102.01 Plastic Padding Superstål 50 g 12 st

P P Kemisk metall 180 ml
PP Kemisk Metall är en tvåkomponent på polyesterbas. Kan borras och gängas. Ger en tät och hård yta 
som kan övermålas. Även lämplig för gjutning, hård som betong på 10 minuter. Fyller, limmar, tätar 
och förenar trä, sten, metall m.m. i alla kombinationer. Tål temperaturer upp till +160°C. Arbetstid 
5 min, härdningstid 20 min, kan bearbetas, borras och gängas efter 20 minuter. Kan användas på de 
flesta material. Resistent mot vatten, saltvatten, olja, bränsle och de flesta svaga syror och kemikalier.

Artikelnr Benämning vikt

306-003 P P Kemisk metall 180 ml 310 g

Abkati - alltid på väg
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Handskar
Ekologisk montagehandske i bambufiber
Stickad, ekologisk handske i bambufiber, doppad i 100 % naturlatex i innerhand och över fingertopparna. 
Materialen är 100 % ekologiskt nedbrytbara vilket gör handsken till ett miljövänligt val. Inga kemikalietill-
satser har använts under tillverkningsprocessen, vilket gör att handsken inte orsakar någon hudirritation. 
Bambufiber har unika egenskaper som mjukhet, slitstyrka, god andningsförmåga, naturligt antibakteriell 
och tvättbarhet. Bambutextilen är mycket elastisk och latexdoppningen har en lätt ruggad yta vilket gör 
handsken extremt smidig och greppsäker.

SNABBFAKTA
Storlek: 8-10
Material: Bambufiber, latex
Silikonfri
Tvättbar
Kromfri

Artikelnr Benämning

348800008 Ekologisk montagehandske Bambu Stl 8 12 st/frp

348800009 Ekologisk montagehandske  Bambu Stl 9 12 st/frp

348800010 Ekologisk montagehandske  Bambu Stl 10 12 st/frp

SOFT TOUCH Grepphandske
Sömlös stickad handske i bambu/polyester som är doppad i nitril i innerhanden och över fingertopparna. 
Bambufiber har unika egenskaper som mjukhet, god andningsförmåga, naturligt antibakteriell och tvättbar-
het. I kombination med polyester fås även en mycket bra slitstyrka. Tack vare den speciella sticktekniken 
tillsammans med nitrildoppningen har handsken ett extremt bra grepp och kan med fördel användas för 
alla typer av precisionsarbeten. Handsken är silikonfri, fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.

SNABBFAKTA
Storlek: 8-10
Material: Bambu/polyester
Silikonfri
Tvättbar
Doppad i Nitril
Kromfri

Artikelnr Benämning

349800008 Grepphandske stl 8  12 st/frp

349800009 Grepphandske stl 9 12 st/frp

349800010 Grepphandske stl 10 12 st/frp

Montagehandske getnarv med ABKATI-logga
Montagehandske i getnarvläder med svart nylon på ovanhand som är extremt tunn och smidig. Elastisk 
resår på ovanhanden för att handsken ska sitta bättre. Handsken lämpar sig mycket bra till alla slags 
monterings-, lager och plockarbeten. En favorit hos många professionella arbetare.

Artikelnr Benämning

342090009 Montagehandske getnarv ABKATI stl 9 12 st/frp

342090010 Montagehandske getnarv ABKATI stl. 10 12 st/frp

SOFT TOUCH montagehandske
Sömlös stickad handske i nylon som är doppad i svart PU i innerhand och över fingertopparna. Handsken 
ger mycket bra grepp och kan med fördel användas för alla typer av precisionsarbeten. Den är silikonfri, 
fri från lösningsmedel och lämnar inga fingeravtryck.

SNABBFAKTA
Storlek: 8-11
Material: Nylon, PU
Silikonfri
Tvättbar
Kromfri
Doppad i PU

Artikelnr Benämning

345265108 Montagehandske PU Storlek: 8 12 st/frp.

345265109 Montagehandske PU Storlek: 9 12 st/frp.

345265110 Montagehandske PU Storlek: 10 12 st/frp.

345265111 Montagehandske PU Storlek: 11 12 st/frp.



28C personlig skyddsutrustning

pe
rs

on
lig

 sk
yd

ds
ut

ru
st

ni
ng

Montagehandske getnarv
Montagehandske getnarv ovanhand i elastisk bomullstrikå, fingertoppsförstärkt, isydd tumme och 
resår i handen. Storlek 9 - 11.

Artikelnr Benämning

345254509 Montagehandske Storlek: 9 12 st/frp.

345254510 Montagehandske Storlek: 10 12 st/frp.

345254511 Montagehandske Storlek: 11 12 st/frp.

Montagehandske Microfiber
Montagehandske med innerhand i microfiber. Fingertoppsförstärkt. Ventilerande tyg. Svart/Grå. 
Storlek 8 - 11.

Artikelnr Benämning

345252808 Montagehandske Storlek: 8  12 st/frp.                                      

345252809 Montagehandske Storlek: 9 12 st/frp.

345252810 Montagehandske Storlek: 10 12/120 st/frp.

345252811 Montagehandske Storlek: 11 12 st/frp.

Montagehandske microfiber fodrad
Med innerhand i grått material av microfiber. Fingertoppsförstärkt. Ventilerande svart tyg.
Storlek 9 - 11.

Artikelnr Benämning

345252909 Montagehandske Stl: 9 12 st/frp.

345252910 Montagehandske Stl: 10 12 st/frp.

345252911 Montagehandske Stl: 11 12 st/frp.

Björnhandske Montage i getskinn fodrad
Mycket smidig handske med fingertoppsförstärkning. Ovanhand i polyester. Fleecefodrad. 
Storlek 9 - 11.

Artikelnr Benämning

345256109 Montagehandske Stl: 9 12 st/frp.

345256110 Montagehandske Stl: 10 12 st/frp.

345256111 Montagehandske Stl: 11 12 st/frp.

Arbetshandske PU Work
En arbetshandske för kyliga och fuktiga miljöer med kraftig SupraCoat PU och olje- och vattenavisande 
ovanhandstyg. Halvfodrad. Storlek 9 - 11.

Artikelnr Benämning

345264709 Arbetshandske Stl: 9 1/6/120 st/frp.

345264710 Arbetshandske Stl: 10 6 st/frp.

345264711 Arbetshandske Stl: 11 1 st/frp.
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Björnhandske i svinnarv
Mycket smidig vinterfodrad handske med pekfinger- , knog- och fingertoppsförstärkning. Har en stabil 
krage som skyddar handleden. Konstpälsfoder. Storlek: 11.

Artikelnr Benämning

345215611 Vinterfodrad Björnhandske storlek: 11 1/12/60  st/frp.

Arbetshandske i svinspalt
Ofodrad handske med knog- och fingertoppsförstärkningar. 
Storlek: 10,5.

Artikelnr Benämning

3200.09 Handske svinspalt strl: 10,5 12 st/frp.

Arbetshandske i nötnarv halvfodrad
Halvfodrad arbetshandske i nötnarv. Storlek 10.

Artikelnr Benämning

3450552 Björnhandske Nöt halvfodrad Stl 10 12st/frp.

Svetshandske av nötspalt fodrad
Helfodrad Svetshandske av nötspalt. Anskaffas 12st/frp.

Artikelnr Benämning

3450528 Svetshandske av nötspalt

Arbetshandske i svinspalt, Worksafe H17-432
En prisvärd, traditionell halvfodrad arbetshandske av svinspaltläder. Lämplig för verkstad, bygg- 
och anläggningsarbete. Storlek 10.

Artikelnr Benämning

3200.01E Arbetshandske i svinspalt Worksafe H17-432 Stl. 10
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Nitrilhandske Worknit® Original
Skyddshandskarna är skurna och sydda av nitrilgummibelagd bomullsväv i 100 % bomull. 
Nitrilbeläggningen ger handsken en bibehållen smidighet. Den uppruggade insidan ger en 
god komfort. Storlek 9 - 10.

Artikelnr Benämning

3213.09 Worknit Stl: 9 12st/frp.

3213.10 Worknit Stl: 10 12st/frp.

Handske Ultranitril 491
Handske Ultranitril 491 med bomullsflockad insida och mönstrat grepp. Tjocklek 0,45 mm. 
Modellen är 37 cm. Ofodrad nitrilhandske som ger utmärkt skydd mot lösningsmedel, nöt-
ning och genomstickning. 

Artikelnr Benämning

3208.09 Nitrilhandske 491 Stl 10,5 

Arbetshandske i nitril
Handske i bomullsjersey som är halvdoppad i nitril med hög slitstyrka. Används vid hantering av oljiga 
delar, monteringsarbeten, målning, slipning, trä- och skogsindustrin m.m.  Storlek 10.

Artikelnr Benämning

3450171 Nitrilhandske Stl: 10. Silikonfri. 1 st/frp

Var rädd om dina händer
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Personlig skyddsutrustning
ADR-väska
Väskan innehåller: 
 - Skyddsoverall Spacel 3000 
 - 3M Filtermask 4279
 - Mapa nitrilhandske 492
 - Uvex korgglasögon 9305
 - Ögonsköljsflaska 200 ml Tobin 3121
 - ProLux överdragsstövel
 - Första Hjälpen fickförpackning 91124

relaterade produkter

Artikelnr Benämning

3208.09 Nitrilhandske 491 Stl 10,5 

3470166 Skyddsoverall

3440056 Kortidsmask

3491013 Ögonsköljflaska, 200ml

3465503 Överdragsstövel ADR

3430108 UVEX Korgglasögon 9305

3491623 Första Hjälpen fickförpackning

Artikelnr Benämning

3260.03 ADR-väska komplett

Första Hjälpen fickförpackning
Liten behändig Första Hjälpen fickförpackning. Innehåll: 2 st sårtvättare, 9 plåster av 2 olika storlekar 
och 1 första förband 17 x 17 cm. Ingår i ADR-väska.

Artikelnr Benämning Bredd Höjd

3491623 Första Hjälpen fickförpackning 110 mm 90 mm

Hörselpropp UVEX X-FIT
Ergonomiskt formad engångspropp med mycket hög ljuddämpning. En komfortabel propp även vid 
längre tids användning. Lämplig för bullriga miljöer.

Artikelnr Benämning

3421100 Hörselpropp UVEX X-FIT 200 st i en frp.

UVEX X-Cap Bygelpropp
Med en unik oval form och mjuka proppar garanteras en bekväm passform. Hållaren är ergonomiskt 
utformad och förhindrar obehagliga ljud. Väger endast 8 g och är perfekt för korta arbetspass eller 
besökare.

Artikelnr Benämning

3421105 UVEX X-Cap Bygelpropp 10 st/frp.
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Korgglasögon Uvex 9305 antifog
Komfortabelt glasöga med mjukplastfattning och ett speciellt ventilationssystem 
som gör att de även kan användas vid risk för kemikaliestänk. Ingår i ADR-väska.

Artikelnr Benämning

3430108 UVEX Korgglasögon 9305

Skyddsglasögon klar lins
Med svart båge och klar lins i polykarbonat. Skalm är justerbar i längd. 
Rep- och imfri.

Artikelnr Benämning

3430510 Skyddsglasögon 12 st/frp.

Skyddsglasögon klar lins
Med svart båge och klar lins i polykarbonat. Mjuk orange dämpning vid näsan. 
Skalm är justerbar i längd och går att vinkla. Rep- och imfri.

Artikelnr Benämning

3430505 Skyddsglasögon 12 st/frp.

Skyddsglasögon rökfärgad lins
Med svart båge och rökfärgad lins i polykarbonat. Mjuk orange dämpning vid näsan. 
Skalm är justerbar i längd och går att vinkla. Rep- och imfri.

Artikelnr Benämning

3430506 Skyddsglasögon 12 st/frp.

Skyddsglasögon Gul lins
Med skalm och lins av polykarbonat. Rep- och imfri, gul lins UV 2-1,2.

Artikelnr Benämning

3430517 Skyddsglasögon 12 st/frp.

Ögonsköljflaska
Flaskan är enkel att öppna och använda med tydliga fotografiska illustrationer och med den 
grön/vita färgkombinationen är det enkelt att läsa och förstå hur den ska användas. 200 ml. 
Ingår i ADR-väskan.

Artikelnr Benämning

3491013 Ögonsköljflaska, 200 ml (anskaffas)
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Halvmask SR90-3 TPE
Halvmask SR 900 tillverkas i TPE (Termoplastisk Elastomer), har en modern design och är försedd 
med stora anliggningsytor samt en låg vikt för att få mycket god tillpassning och hög komfort. 
Masken är utrustad med två utandningsventiler vilket ger ett mycket lågt utandningsmotstånd. Ven-
tillocken med avskärmare skyddar effektivt utandningsmembranen mot damm och färgstoft. SR 900 
har ett enkelt och bekvämt bandställ med hög elasticitet och en stor stödplatta formad för att sitta 
bekvämt och säkert på huvudet. Masken används antingen som filterskydd i kombination med filter 
ur Sundströms filtersortiment eller i kombination med trycklufttillsats SR 307 vilket gör kombina-
tionen till en andningsapparat med kontinuerligt flöde för anslutning till tryckluft.

Artikelnr Benämning

3440178 Halvmask SR90-3 TPE 10 st/frp. (anskaffas)

Filtermask CNP3V  
Godkänd skyddsmask enligt klass FF p3, till skydd mot mycket små hälsofarliga, torra, och vätskeburna 
partiklar. Masken är utrustad med en ventil för lättare utandning. Ventilen hjälper också till att sänka 
temperaturen i masken och därmed förhindra uppkomst av imma och fukt. 

Artikelnr Benämning

3440025 Filtermask CNP3V  FFP3 15 st/frp.

Korttidsmask, 3M 4000-serien
För den som behöver skydda sig mot gaser, ångor samt partiklar, är 4000-serien ett idealiskt alter-
nativ. Masken ligger helt klar för användning i en hermetiskt försluten foliepåse. Öppna påsen och 
sätt på masken. När den är förbrukad avyttras allt. Ingående komponenter är ej skadliga för miljön. 
Standard: SSEN405: 2002. FF ABEK1 P3D. Ingår i ADR-väskan. 

Artikelnr Benämning

3440056 Korttidsmask

Kombifilter 299 ABEK1 Hg-P3
Skyddar mot organiska föroreningar med en kokpunkt över 65°C och sura gaser/ångor, ammoniak, 
kvicksilverånga samt mot alla typer av partiklar. Passar till halvmask SR90 (artikelnr: 3440178).

Artikelnr Benämning

3440122 Kombifilter 299 ABEK1 Hg-P3 10 st/frp.
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PVC med förstärkt sula och knytband. Flambehandlad. Ingår i ADR-väskan.

Artikelnr Benämning

3465503 Överdragsstövel ADR

Varselväst klass 3
Varselväst klass 3 med dragkedja och bröstficka. 100 % polyester. 130 g/mm². EN 471-3. M - 2XL.

Artikelnr Benämning

34322960 Varselväst gul one size

Skyddsoverall Spacel 3000RA/EBJ
Gul utsida och vit insida, med huva, resår vid hand- och fotled. Svetsad självhäftande flik, dragkedja framtill. 
Tjocklek 100 my. CE kat.3, typ 3 och 5. Ingår i ADR-väskan.

Artikelnr Benämning

3470166 Skyddsoverall strl: XL

Absorberingsväska oljespill
Absorberingsväska för oljespill, ca 17 liters uppsugningsförmåga.
Väskan innehåller 10 st Absorberingsark för olja, 2 st absorberingsorm för olja,
sopsäck 70 liter, nitrilhandskar.

Artikelnr Benämning

349034542 Absorberingsväska oljespill
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Slipmaterial
Kapskiva Special/Metall
Standardskiva för kapning av järn, stål och rostfritt. Finns i storlekarna 125, 180 och 230 mm. 
Förp/st: 27.

Artikelnr Benämning Diameter Förp/St

9321121055 Kapskiva 125 x 2,0 x 22,2 125 mm 25 st

9321181055 Kapskiva 180 x 2,0 x 22,2 180 mm 25 st

9321231060 Kapskiva 230 x 2,5 x 22,2 230 mm 25 st

Kapskiva Freecut
Skivan har optimala kapegenskaper genom den koniska formen. Skivan är 1 mm tjock i mitten och blir 
upp till 2 mm mot ytterkanten. Lämpar sig bra för att kapa stål och rostfritt likväl som för icke järnmet-
aller. Utmärkt för tunn- och tjockväggiga profiler samt massivt material.

Artikelnr Benämning Diameter Förp/St

9321121340 Kapskiva 125 x 2,0/1,0 x 22,2 125 mm 25 st

Kapskiva Inox Special
En järn och svavelfri kapskiva lämplig för bl a rostfritt. Förp/st: 25.

Artikelnr Benämning Diameter Förp/St

9321121250 Kapskiva 125 X 1,6 X 22,2 125 mm 25 st

Kapskiva AS 60 V Inox Evolution
För de mest krävande kapningar i tunnplåt och profiler. Järn och svavelfri. OBS! En torr och varm 
förvaring är viktig för livslängden på kapskivor. Av denna anledning levereras Evolution-skivorna i 
tätslutande plåtburk.

Artikelnr Benämning Diameter Förp/St

9326900985 Kapskiva AS 60 V 125 x 1,0 x 22,2 125 mm 10 st

Minikapskivor
Minikapskivor för tryckluftmaskiner. Lämpad för tunn plåt och profiler. Förp/st: 25.

Artikelnr Benämning Diameter Förp/St

9326407639 Kapskiva 76 x 1,2 x 8 76 mm 25 st

9326407634 Kapskiva 76 x 1,2 x 10 76 mm 25 st

9326407608 Kapskiva 76 x 2 x 10 76 mm 25 st
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Navrondeller
För slipoperationer i järn, stål och rostfritt. Medium. Finns i storlekarna 125 och 180 mm. Förp/st: 10.

Artikelnr Benämning Diameter Förp/St

9323126500 Navrondeller 125 x 6 x 22,2 125 mm 10 st

9323186500 Navrondeller 180 x 6 x 22,2 180 mm 10 st

Lamellrondeller 125 mm  - Zirkon
Fiberarmerat plastnav. Storlek 125 x 22 mm. Lämplig för slipning av järn, stål, rostfritt, aluminium och 
icke järnmetaller. Perfekt för slipning av svetsar på plana ytor. Välj mellan kornstorlek 40 - 120.

Artikelnr Benämning Diameter Förp/St Korn

9325212303 Lamellrondell 125 x 22 mm. Korn: 40 125 mm 10 st 40

9325212306 Lamellrondell 125 x 22 mm. Korn: 60 125 mm 10 st 60

9325212307 Lamellrondell 125 x 22 mm. Korn: 80 125 mm 10 st 80

9325212309 Lamellrondell 125 x 22 mm. Korn: 120 125 mm 10 st 120

Fiberrondeller 125 mm 
Fiberrondeller 125 mm x 22 mm i aluminiumoxid för normal slipning av svets och plåt. 
Kornstorlek: 36, 60,80 och 120. 25 st/frp.

Artikelnr Benämning diameter förp/st korn

9321001128 Fiberrondeller 125 x 22 mm Korn: 36 125 mm 25 st 36

9321001130 Fiberrondeller 125 x 22 mm Korn: 60 125 mm 25 st 60

9321001131 Fiberrondeller 125 x 22 mm Korn: 80 (anskaffas) 125 mm 25 st 80

9321001133 Fiberrondeller 125 x 22 mm Korn: 120 (anskaffas) 125 mm 25 st 120

9320000501 Stödtallrik  för fiberrondeller. 125 x M14 (anskaffas) 125 mm

Fiberrondell 180 mm
Fiberrondell 180 mm x 22 mm i aluminiumoxid för normal slipning av svets och plåt. Kornstorlek: 36.

Artikelnr Benämning Diameter Förp/St Korn

9321001140 Fiberrondeller 180 x 22mm Korn: 36 180 mm 25 st 36

Kardborrerondeller 150 mm
För bil och möbellacker men även trä och plast. Dim: 150 mm. Kornstorlek: 80 och 120.

Artikelnr Benämning Diameter Förp/St Korn

9324000405 Kardborrerondeller Korn: 80 150 mm 50 st 80

9324000407 Kardborrerondeller Korn: 120 150 mm 100 st 120
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Kvickrondeller typ R-Zirkon
För slipning av stål och metaller. Används vid gradning och reparation av lackskador m.m. Zirkon 36-80. 
Aluminiumoxid A120-180. Diameter: 50 mm. 

Artikelnr Benämning Diameter Förp/St Korn

93299319134 Kvickrondeller Z50 50 mm 100 st 50

9329931656 Kvickrondeller Z5120 50 mm 100 st 120

Grovrengörare
För bil och möbellacker men även trä och plast. Diameter: 150 mm. Med hål alternativt spindel.

Artikelnr Benämning diameter Förp/St

93200000081 Grovrengörare 150 x 13 x 13 med hål 150 mm 10 st

93200000083 Grovrengörare 150 x 13 x 8 med spindel 150 mm 5 st

Grovrengörare
Grovrengörare med fiberbaksida för vinkelslip 125 x 22 mm. 

Artikelnr Benämning Diameter Förp/St

9326700002 Grovrengörare 125 x 22 125 mm 10 st

Artikelnr Benämning Diameter Längd (m) Förp/St Korn

9322521 Ekonomirulle Korn: 40 38 mm 25 m 1 st 40

9322523 Ekonomirulle Korn: 60 38 mm 25 m 1 st 60

9322524 Ekonomirulle Korn: 80 38 mm 25 m 1 st 80

9322525 Ekonomirulle. Korn: 100 38 mm 25 m 1 st 100

9322526 Ekonomirulle. Korn: 120 38 mm 25 m 1 st 120

9322527 Ekonomirulle. Korn: 150 38 mm 25 m 1 st 150

9322528 Ekonomirulle. Korn: 180 38 mm 25 m 1 st 180

9322529 Ekonomirulle. Korn: 240 38 mm 25 m 1 st 240

9322530 Ekonomirulle. Korn: 320 38 mm 25 m 1 st 320

9322531 Ekonomirulle. Korn: 400 38 mm 25 m 1 st 400

För handslipning på stål och metall. Aluminiumoxid på J-väv. Dim: 38 mm x 25 meter. 
Förp/st: 1. Kornstorlek: 40 - 400.

Polerrondell 125 mm
Polerrondell 125 mm medel som ger ett enastående resultat på stål, rostfritt, aluminium och icke-metaller. 
Avlägsnar effektivt oxider, lack och blåanlöpningar och lämnar en nästan blank yta. 

Artikelnr Benämning Diameter Förp/St

9325512206 Polerrondell medel 125 125 mm 1 st

ekonomirullar
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Sortiment Ekonomirullar
Sortiment av ekonomirullar med praktisk hållare i plåt innehållande 5 st rullar. 38 mm x 25 m. 
Korn: 40, 60, 80, 120, 180. 

Artikelnr Benämning Diameter Längd (m)

9322501 Sortiment Ekonomirullar 38 mm 25 m

Stålborste RBZ 22,2x125 mm
Rundborste med flätad ståltråd, aggressivt utförande för extrema användningsområden.

Artikelnr Benämning diamater

9326422102 Stålborste roterande RBZ 125 125 mm

Stålborstar 
Handtag gjort av bokträ med runda kanter och 10 mm hål för upphängning. 
För rostborttagning och rengöring. Borstar med rostfritt stål är icke-magnetiska.

Artikelnr Benämning

9326422700 Stålborste 3-radig

9326422701 Stålborste 4-radig

9326422702 Stålborste 5-radig
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Eltejp
S-märkt eltejp av mjuk PVC. Genomslagshållfasthet 8000 V. Självslocknande.  Används vid elinstallationer, 
vid skarvning av kabel, rör etc. Lägsta pålindningstemperatur -10°C. Svart.

Artikelnr Benämning Bredd Längd (m) Förp/St

2148 Eltejp 19 mm x 20 m 19 mm 20 m 10 st

tejp

Kablagetejp textil
Kablagetejp med åldringsbeständigt akrylhäftämne. Rivbar för hand. Hög temperaturtålighet. Goda 
ljuddämpande egenskaper. Flexibel. Speciellt utvecklad för lindning av kablar inom bilindustrin. Den 
mjuka bäraren bidrar med utmärkta ljuddämpande egenskaper, skydd mot gnissel samt skydd mot 
repor vid stapling/lagring av ömtåliga ytor.
Längd: 20 m
Material: Non-woven polyesterfleece
Häftämne: Akryl
Tjocklek: 0,35 mm
Häftförmåga: 2,0 N/10 mm
Färg: Svart
Draghållfasthet: 91 N/10 mm
Temp gräns: +150°C 

Artikelnr Benämning bredd längd Förp/St

2149 Kablagetejp textil 19 mm x 20 m svart 19 mm  20 mm 160 st

Plasttejp
Mjuk PVC-tejp med gummibaserat häftämne. Smidig, vattenfast plasttejp med god häftförmåga. 
För märkning, dekoration, tätning m.m. 15 mm x 10 m.

Artikelnr Benämning Bredd Längd (m) Förp/St

2147.01 Plasttejp Svart 15 mm 10 m 10 st

2147.02 Plasttejp Röd 15 mm 10 m 10 st

2147.03 Plasttejp Blå 15 mm 10 m 10 st

2147.04 Plasttejp Gul 15 mm 10 m 10 st

2147.05 Plasttejp Grön 15 mm 10 m 10 st

2147.06 Plasttejp Vit 15 mm 10 m 10 st

Maskeringstejp
Maskeringstejp av kräppat papper. Max. temperatur +80 °C. För enklare maskeringsarbeten 
och förslutning. Välj mellan bredd: 19, 25 och 50 mm.

Artikelnr Benämning Bredd Längd (m) Förp/St

311060019 Maskeringstejp 19 mm x 19 mm 19 mm 50 m 48 st

311060025 Maskeringstejp 25 mm x 19 mm 25 mm 50 m 36 st

311060050 Maskeringstejp 50 mm x 19 mm 50 mm 50 m 24 st
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Vävtejp
Bomullsväv med polyetenyta. Kraftig, rivbar, tät väv med god häftförmåga. 
Åldringsbeständig och vattenfast. Silvergrå. Hög värmetålighet +100°C. Längd: 10 m eller 50 m.

Artikelnr Benämning Bredd Längd (m) Förp/St

2107.01 Vävtejp 50 mm x 10 m 50 mm 10 m 1 st

2107.03 Vävtejp 48 mm x 50 m 48 mm 50 m 1 st

Monteringstejp
Dubbelhäftande för montering av emblem och skyddslister. Svart. 
Längd 5 m. Finns i bredd från 9 mm - 25 mm.

Artikelnr Benämning Bredd Längd (m) Förp/St

311200009 Monteringstejp 9 mm x 5 m 9 mm 5 m 1 st

311200012 Monteringstejp 12 mm x 5 m 12 mm 5 m 1 st

311200019 Monteringstejp 19 mm x 5 m 19 mm 5 m 1 st

311200025 Monteringstejp 25 mm x 5 m 25 mm 5 m 1 st

Gängtejp
PTFE-film utan häftämne. Resistent mot i stort sett alla syror, alkalier och lösningsmedel. 
Giftfri. I gängförband upp till 1” rörgänga. Vit. 
12 mm x 12 m. Tjocklek: 0,075 mm.

Artikelnr Benämning Bredd Längd (m) Förp/St

2140 Gängtejp 12 mm 12 m 10 st

Självvulkande tejp
Självvulkande tejp av butylgummi. Sammansmälter till en homogen massa inom några timmar. 
För vattentät skarvning av kablar och skydd mot korrosion på rör. Även som fuktskydd på elektriska 
komponenter. Svart färg. 19 mm x 10 meter.

Artikelnr Benämning Bredd Längd (m) Förp/St

2107.02 Självvulkande tejp 19 mm 10 m 48 st

Halkskyddstejp
Halkskyddstejp med akrylhäftämne belagt med mineralkorn. Mycket god vidhäftning på torra rena ytor. 
Används som halkskydd på trappor, ramper, golv och liknande. Svart. 2 storlekar.

Artikelnr Benämning Bredd Längd (m) Förp/St

31127S050 Halkskyddstejp 50mm x 15m 50 mm 15 m 24 st

31127S100 Halkskyddstejp 100mm x 15m 100 mm 15 m 12 st
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Mattejp
Dubbelhäftande, rivbar mattejp i väv med hårdhäftande syntetiskt häftämne. Utmärkt vid 
inläggning av mjuka mattor på golv, betong, spånskiva etc. Med skyddsliner. OBS! Ej lämplig vid 
inläggning av PVC-mattor eller mattor med PVC-undersida. Vit färg.

Artikelnr Benämning Bredd Längd (m) Förp/St

311145110 Mattejp 50 mm x 10 m 55 mm 10 m 1 st

Varningstejp
Varningstejp för markering av underkörningsskydd, dragstänger etc. Gul/svart. 50 mm x 33 m.

Artikelnr Benämning Bredd Längd (m) Förp/St

31194050 Varningstejp 55 mm 33 m 36 st

Reflextejp
Reflextejp för uppmärkning av olika föremål och där hög reflekterande förmåga krävs i ej upplysta 
områden. Finns i 2 olika utföranden. Klarar utomhusmiljö. 

Artikelnr Benämning Bredd Längd (m) Förp/St

31116GS50 Reflextejp Gul/Svart 50 mm 5 m 3 st

31116RV50 Reflextejp Röd/Vit 50 mm 5 m 3 st

Reflextejp
Reflekterande tejp av polyesterfilm med akryl häftämne. Med skyddsliner. Permanenthäftande 
med mycket god häftförmåga mot de flesta släta underlag. För markering på t ex bilar, släp, cyklar, 
containers, staket, brevlådor m.m. Finns i rött, vitt och gult.

Artikelnr Benämning Bredd Längd (m) Förp/St

31115325 Reflextejp Gul 19 mm 2,5 m 6 st

31115125 Reflextejp Vit 19 mm 2,5 m 6 st

31115225 Reflextejp Röd 19 mm 2,5 m 6 st

Dual Lock Snabblås
Dual Lock Snabblås (kardborrband), förpackning om 10 st, rulle 2,5 meter.

Artikelnr Benämning Bredd Längd (m) Förp/St

2106.54 Dual Lock Snabblås 14 mm 2,5 m 10 st
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Tvättborste vikan
Med vattengenomströmning och lackvänliga, patenterade nylonborst, vinkeljusterbar för optimal 
rengöringskomfort. Borsten har utskott så den når in överallt samt skyddande gummikant.

Artikelnr Benämning Bredd Längd Höjd

931.526852 VIKAN Bilborste m vattengenomströmning 130 mm 250 mm 160 mm

Tvättborste vikan
Med vattengenomströmning och lackvänliga nylonborst. Pålitlig borste för större släta ytor. 
Användbar för rengöring på höjd. Med skyddande gummikant.

Artikelnr Benämning Bredd Längd Höjd

931.475552 VIKAN Bilborste m vattengenomströmning 100 mm 270 mm 130 mm

Tvättborste vikan
Effektiv lång allround tvättborste med vattengenomströmning. Tättsittande och splittade 
filament. Gummikant för optimal skonsamhet.

Artikelnr Benämning Bredd Längd Höjd

931.475752 VIKAN Bussborste m vattengenomströmning 100 mm 370 mm 120 mm

Vinklad tvättborste vikan
Med extra kraftig vattengenomströmning. Vinklingen gör att borsten hela tiden ligger an mot 
tvättytan. Borststrå i nylon 6.12, skyddande gummikanter på sidorna.

Artikelnr Benämning Bredd Längd Höjd

931.524752 VIKAN Bilborste m vattengenomströmning 150 mm 280 mm 90 mm

vikan tvättsystem

Kvast med sockel vikan
Trä. Styv verkstadskvast som lämpar sig väl till våt- och oljespill. Finns i 2 storlekar.

Artikelnr Benämning Bredd Längd Höjd

931.311552 VIKAN Sopkvast 440 mm 80 mm 440 mm 140 mm

931.311752 VIKAN Sopkvast 665 mm 70 mm 665 mm 145 mm
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Artikelnr Benämning Bredd Längd Höjd

931.522252 VIKAN Bilborste m långt skaft 65 mm 420 mm 65 mm

långskaftad Handborste till bil vikan
Långskaftad modell med PBT-borst. Speciellt lämpad för servicestationer/verkstäder. 
Förpackningsantal: 5 st.

kortskaftad Handborste till bil vikan
Kortskaftad modell med PBT-borst mycket lämplig för fälgrengöring.
Förpackningsantal: 5 st.

Artikelnr Benämning Bredd Längd Höjd

931.522752 VIKAN Bilborste m kort skaft 95 mm 275 mm 115 mm

ergonomisk Handborste vikan
Med lackvänliga nylonborst. Autoborste med ergonomiskt handtag och tvärställda borst. 
Borsten har skyddande gummikant. Förpackningsantal: 5 st.

Artikelnr Benämning Bredd Längd Höjd

931.524652 VIKAN Bilborste m tvärställda borst 115 mm 320 mm 130 mm

Bilsnöborste med isskrapa vikan
Praktisk snö- och isskrapa/borste från Vikan. 
Hård, svart och brukbar i mycket låga temperaturer. Förpackningsantal: 10 st.

Artikelnr Benämning Bredd Längd Höjd

931.520052 VIKAN Snöborste med isskrapa 80 mm 490 mm 60 mm

Bilsnöborste för lös snö vikan
En snöborste anpassad för lös snö med gummiklätt handtag för bruk i låga temperaturer.
I svart polypropylen med blandade fibrer. Förpackningsantal: 10 st.

Artikelnr Benämning Bredd Längd Höjd

931.521552 VIKAN Bilsnöborste 70 mm 335 mm 105 mm

Interiörborste vikan
Styv textilborste för bilar, bussar och lastbilar. Förpackningsantal: 5 st.

Artikelnr Benämning Bredd Längd Höjd

931.450052 VIKAN Interiörborste 35 mm 330 mm 90 mm
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Multiborste vikan
Mjuk med lackvänlig, gummibelagd nylonborst. Lämplig vid fälgrengöring, motorcykeltvätt etc.
Förpackningsantal: 9 st.

Artikelnr Benämning Bredd Längd Höjd

931.525252 VIKAN Multiborste med röd/grön borst 70 mm 290 mm 100 mm

stor Fälgborste vikan
Stor fälgborste med vattengenomströmning och nylonborst. Specialborste för rengöring av fälgar på 
lastbilar och bussar. Med längre och mer vattenbärande borst.
Förpackningsantal: 2 st.

Artikelnr Benämning Bredd Längd Höjd

931.545252 VIKAN Fälgborste stor 160 mm 240 mm 105 mm

Nagelborste vikan
Mycket solid nagelborste. Förpackningsantal: 15 st.

Artikelnr Benämning Bredd Längd Höjd

931.644052 Nagelborste 45 mm 120 mm 40 mm

Väggupphängning till borstar vikan
Skapar ordning och förlänger brukstiden på borstarna.

Artikelnr Benämning Bredd Längd Höjd

931.061552 VIKAN Väggupphängning 240 mm 55 mm 165 mm

Handborste med smalt skaft vikan
Mjuk smal handborste för damm och smuts. Förpackningsantal: 5 st.

Artikelnr Benämning Bredd Längd Höjd

931.450252 VIKAN Handborste med smalt skaft 40 mm 330 mm 110 mm

Biltvättborste vikan
Handborste med vattengenomströmning. Idealisk för allmän rengöring av mindre fordon. Försedd med 
nippel passande snabbkoppling 931.070152.

Artikelnr Benämning Bredd Längd Höjd

931.525452 VIKAN Bilborste m vattengenomströmning 60 mm 360 mm 105 mm
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Penselset vikan
För mindre lackförbättringar. Förpackningsantal: 5 st.

Artikelnr Benämning

931.556052 VIKAN Penselset små 7 st/frp.

Tvättpenselset vikan
Tvättpenslar. Förpackningsantal: 10 st.

Artikelnr Benämning Förp/St Längd

931.556452 VIKAN Penselset stora 2 st 390 mm

Polerduk vikan
Polerduk i mikrofiber. Perfekt för att rengöra glas, fönster, speglar och andra 
blanka ytor. Inga rengöringsmedel behövs. Spraya ytan med vatten och torka 
rent. Rengör utan att lämna kvar ränder eller fiber. Förpackningsantal: 5 st.

Artikelnr Benämning Bredd Längd Förp/St

931.709252 VIKAN Polerduk röd 400 mm 400 mm 1 st

Fönsterskrapa med svamp & TELESKOPSKAFT VIKAN
Teleskopskaftet gör denna skrapa idealisk för lastbilar/bussar. Längd 710-1250 mm.

Reservdelar

Artikelnr Benämning

931.473852 Löst huvud för fönsterskrapa 24 st/frp.

Artikelnr Benämning

931.473952 VIKAN Fönsterskrapa m teleskopskaft 10 st/frp

Wipe-n-shine fönsterskrapa vikan 
Avlägsnar effektivt vatten på lack och rutor utan att efterlämna kalkfläckar. Skon-
sam mot rutor och lack. Kan monteras på alla Vikanskaft. Finns i 3 olika storlekar.

Artikelnr Benämning

931.7077521 VIKAN Gummiskrapa 250 mm 6 st/frp.

931.7078521 VIKAN Gummiskrapa 350 mm 6 st/frp.

931.7079521 VIKAN Gummiskrapa 450 mm 5 st/frp.

931.708869 VIKAN Gummiskrapa 600 mm 10 st/frp.

Sopskyffel av metall Vikan
Lämplig för hett avfall och tyngre användning. Anskaffas.

Artikelnr Benämning Bredd Längd Höjd

931.558552 VIKAN Sopskyffel av metall 350 mm 245 mm 90 mm
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Allroundskyffel (ADR-godkänd) vikan
Skyffel i temperaturbeständigt material som gör att snön enkelt släpper från 
bladet. Lämplig vid transport av farligt gods.

Artikelnr Benämning

931.561552 Vikan Allroundskyffel (ADR-godkänd) L: 950 mm

Vattenpistol för lågt tryck Vikan
För lågt tryck. En verkligt robust och tålig modell. Helt skyddad av gummihölje. 
Max 25 bar och 80°C. 2/4" inv. gänga. Förpackningsantal: 5 st.

Artikelnr Benämning

931.071152 VIKAN Vattenpistol f lågtryck

931.071252 Snabbkoppling, handel. 3/4" utv. gänga

Kopplingar
Snabbkoppling med 1/2” slanganslutning.

Artikelnr Benämning

931.070152 Koppling 1/2" 10 st/frp.

Kopplingar
Passar till både 1/2 och 3/4” kran. Max 10 bars tryck. Blisterpack.

Artikelnr Benämning

931.070052 Koppling 1/2" och 3/4" (anskaffas)

Kopplingar
Adapter för Gardenakoppling.

Artikelnr Benämning

931.070752 Koppling Gardena 10 st/frp.

www.abkati.se
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Träskaft
Med upphängningskrok

Artikelnr Benämning

931.292515552 Träskaft svart 1550 mm 10 st/frp.

Ergonomiskt skaft
Ergonomiskt skaft med vattengenomströmning och isolerat grepphandtag.

Artikelnr Benämning

931.299152 Ergonomiskt skaft 1565 mm 10 st/frp.

931.299752 Ergonomiskt skaft 1935 mm 10 st/frp.

Ergonomiskt teleskopskaft
Ergonomiskt teleskopskaft med isolerat grepphandtag.

Artikelnr Benämning

931.297552 Teleskopskaft, 1575-2780 mm 2 st/frp.

Aluskaft
Ergonomiskt skaft med isolerat grepphandtag.

Artikelnr Benämning

931.293752 Aluskaft ergonomiskt 1505 mm 10 st/frp.

Aluskaft teleskop
Ergonomiskt teleskopskaft av aluminium med vattengenomströmning och 
isolerat grepphandtag.

Artikelnr Benämning

931.297152 Teleskopskaft, 1080-1600 mm 5 st/frp.

931.297352 Teleskopskaft, 1600-2780 mm 5 st/frp.

Ergonomiskt teleskopskaft av aluminium 
Ergonomiskt skaft med vattengenomströmning, isolerat grepphandtag och 
med snabbkoppling.

Artikelnr Benämning

931.297152Q Teleskopskaft, 1060-1600 mm 5 st/frp.

931.297352Q Teleskopskaft, 1600-2780 mm 5 st/frp.
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Armor All Wipes
All Round Wipes miniburk.

Artikelnr Benämning

303-681 All Round Wipes 6 st/frp.

Armor All Wipes
Tech & Screen Wipes miniburk.

Artikelnr Benämning

303-682 Tech & Screen Wipes miniburk 6 st

CRC Torkduk
Extra kraftiga rengöringsdukar. Torkar bort olja, fett, bläck och klister från olika 
underlag. Den sträva sidan av duken avlägsnar varsamt men grundligt all beläggning. 
Den mjuka sidan håller effektivt kvar smutsen i duken. Burk 50 st.

Artikelnr Benämning

303-4020 CRC Torkduk 50 st/burk

Torkduk
Fuktad pappersduk för rengöring av händer och verktyg. Bostik Handy Wipes är 
utmärkta till allmänt bruk, då de rengör händerna utan att man behöver ha tillgång 
till vatten och tvål. Bra att ha till hands vid smutsiga arbeten. Används också till 
rengöring.

Artikelnr Benämning

31034068 Bostik Torkduk 150 s

tvätt & städutrustning
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Torkpapper Industri Katrin Basic XL
1-lagers returfiberbaserat industritorkpapper speciellt bra för trögflytande vätskor som olja och 
fett. Svanenmärkt. Bredd: 320 mm. Vikt: 8,56 kg.

Artikelnr Benämning

34310371 Torkpapper Industri Katrin Basic XL

Handtorkrulle 1-lag Katrin Basic S 
En 1-lagers handtorkrulle med ett grått papper som täcker basbehoven för användaren. Anpassad 
för enklare användning i publika utrymmen med lie lägre besöksfrekvens.  Anskaffas: 100 m/rulle, 
12 rullar/kartong.

Artikelnr Benämning

3410.02 Handtorkrulle 12 st/frp.

Wunderbaum doftgranar/kassaställ
Kompletteringsförpackningar för Wunderbaum kassaställ.
Förpackning: 24 st/ask.

31097770: Kassaställ med totalt 192 st doftgranar. Innehåll: Skogsfrisk, Black Classic, 
Persika, Äpple, Jordgubb, New Car, Ever fresh, Stars´n Stripes.

Artikelnr Benämning

31097025.1 Doftgran Skogsfrisk

31097034.5 Doftgran Black Classic

31097026.3 Doftgran Persika

31097026.1 Doftgran Äpple 

31097026.2 Doftgran Jordgubbe

31097034.2 Doftgran New Car Scent

31097027.5 Doftgran Everfresh

31097038.1 Doftgran Stars´n stripes

31097770 Kassaställ doftgranar

WUNDERBAUM clip
Ett clip som kan fästas på många ställen i bilen eller hemmet där du önskar en 
uppfriskande doft. Undvik att det färgade yttre skiktet kommer i kontakt med alla 
ytor. Förpackningsstorlek: 4 st.

Artikelnr Benämning

31099730 Wunderbaum Clip Vanilj

31099731 Wunderbaum Clip Sport

31099733 Wunderbaum Clip Tropical
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Golvskydd
Golvskydd tillverkade av fuktabsorberande ABC-papper. Skyddar bilmattan, vitt, kartong om 400 st.

Artikelnr Benämning

9308101 Golvskydd

Sittskydd
Sittskydd tillverkade av LD-polyeten. Extra bred modell för lastbilar och bussar Vitt, rulle om 250 st.

Artikelnr Benämning Bredd Förp/St Längd

9308013 Sittskydd 850 mm 250 st 1340 mm

Tvättsvamp
Tvättsvamp med eller utan schampo. Säljs endast i hela förpackningar. 

Artikelnr Benämning Bredd Förp/St Längd Höjd

81116 Tvättsvamp med schampo 90 mm 96 st 170 mm 40 mm

81117 Tvättsvamp utan schampo 90 mm 72 st 170 mm 55 mm 81116
81117


