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BYGG & INDUSTRITEJP 

     
 

Produktbeskrivning 
Mjuka PVC tejper lämpar sig både för elektrisk isolering och ventilationsisolering 
samt som skyddstejp. Tejpen fäster väl på de flesta underlag. Lämplig för 
applikationer där krav ställs på tjocklek, temperaturtålighet och smidighet.  
 
Nedan anges standardbredder, standardlängder och antal tejprullar per kartong.  
Kontakta oss om ni inte finner de material eller dimensioner ni söker. 
 

332 Mjuk PVC 
En mjuk och smidig svart PVC tejp med 0,20mm tjocklek. För elektrisk isolering och 
byggindustrin. Lämplig där krav ställs på temperaturtålighet och tjocklek. Flamsäker. 
50mm / 20m / 48st 
 
353 Servicegreen 
En mjuk och smidig grön PVC tejp. Används som skydd på metaller, trä, glas och plast. UV-
beständig. Lämnar ej limrester på de flesta underlag. 
50mm / 33m / 36st 
 
355 Varningstejp 
Gul och svart PVC tejp. 
50mm / 33m / 24st 
 
356 Golvtejp 
En vit smidig skyddstejp av mjuk miljövänlig polyetenfilm. Lämplig även för trägolv. UV-
tålig, resistent mot vatten och tål frost. Lämnar ej limrester på de flesta underlag. 
50mm / 33m / 36st 
 
358 Mjuk PVC 
En gul skyddstejp med ribbade kanter för lätt avrivning. Lämnar ej limrester på de flesta 
underlag. 
50mm / 33m / 36st 
 
359 Byggtejp Orange 
En väderbeständig mjuk byggtejp som lämpar sig vid fasadrenovering. 
50mm / 33m / 36st 
 
Asbest-PVC 
Pack- och varningstejp för användning inom bygg- och saneringssektorn. Orange med svart 
tryck ”Asbest – Dammet är farligt vid inandning”. 
50mm / 66m / 36st 
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PCB 
Pack- och varningstejp för användning inom bygg- och saneringssektorn. Vit med röd text 
”PCB”. 
50mm / 66m / 36st 
 
Blästringstejp 3413 
En 0,50 mm tjock svart PVC tejp framtagen för blästring inom industrin och billackering. 
50mm / 30m / 18st 
 
 

OBS! 
DESSA PRODUKTER SÄLJS 

ENDAST I HELA 
FÖRPACKNINGAR. 

 
 
  

 




