
TILLBEHÖR

Art.nr Beskrivning

10360549 Alla monteringsverktyg på ett ställe.

Verktygsbälte

Gummiskrapa som främst används till rengöring av glas

10294619 och för att fästa filmen på glaset. OBS! Ej för slutmonte-

9" Grå Tubskrapa ring.

10294619  B Gummiskrapa som främst används till rengöring av glas

6" Grå Tubskrapa och för att fästa filmen på glaset. OBS! Ej för slutmonte-

10294619  C ring.

4½" Grå Tubskrapa

10333517 Gummiskrapa som används främst vid rengöring av stora

18½" Gul Turboskrapa fönster (kan kapas till mindre storlek), samt för att pressa

10333517  B ut den första monteringsvätskan vid montering.

9" Gul Turboskrapa

10333517  C Gummiskrapa som används främst vid rengöring samt

6" Gul Turboskrapa för att pressa ut den första monteringsvätskan vid mon-

10333517  D tering.

4½" Gul Turboskrapa

Gummiskrapa som används för att avsluta installation av

10294620 bilfilm samt för att pressa ut den första monteringsvätskan vid bil-

5" Gul spetsig filmsmontering.

Turboskrapa

Ett gummiförsett handtag som fungerar som ett slags

10294622 universalhandtag till olika gummiskrapor. Kan användas

Pro-Universal- med Pro Kanalblad, Blåmax, Clearmax.

handtag

En rostfri stålkanal som innehåller ett mjukt gummiblad.

10333530  6" Monteras i 10294620. Används som avslutande rengörings-

skrapa innan själva monteringen av film. 8"-12" är bäst

10333515  12" för planglas. Om 8"-längden kapas till 2 st 4"-bitar, är

Pro-Kanalblad dessa idealiska vid sista rengöringen på bilar.

10333512
Gummiblad Extra gummiblad till Pro-Kanalblad. 35 cm längd

En utmärkt monteringsskrapa vid bil- & planglasmontering 

10333504 Används till flertalet fönsterfilmer

Blå Max AUTO som behöver maximal avlägsning av monteringsväts-

ka. Inte alltid den bästa vid mycket böjt glas p.g.a. hårdhe-

AGT 122 ten. Montörerna kapar oftast ändarna så som bilden visar

Blå Max Spetsig för att komma åt bättre ute i kanterna och hörnen. 

med handtag OBS! Skall ej användas som rengörningsskrapa.

Utmärkt mellanmjuk skrapa vid filmmontering. Något mjuka-

10333565 re än Blå Max-skraporna. "Färdigtrimmade" kanter (spetsi-

Klar Super-Skrapa ga) för att komma åt bra i kanter och hörn. OBS! Skall ej

med handtag användas som rengöringsskrapa.

10333540 Ersättningsblad till AGT 204. OBS! Levereras med 

Klar Super-Skrapa "färdigtrimmade" ändar på skrapan
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Avslutningsskrapa vid filmmontering. Används för att  

10294621 pressa ut monteringsvätskan vid montering av alla

6" Deluxe skrapa filmtyper. Ett krav vid montering av skydds- och säkerhets-

film samt Helios film.

10333508
6" Deluxe Ersättningsblad till 10294621.

ersättningsblad

10377191 Ett kraftfullt handtag som tillsammans med det smala

Fusion 5 handtag blå baxbladet används vid montering av säkerhets-

10333878 och skyddsfilmer samt utvändiga Heliosfilmer

Narrow blue blade

10333563 En slags handtagsförstärkare som fästes 

Motus D Griphandtag på Deluxe skrapa 10294621

Ger mer kraft när monteringsvätskan skall pressas

ut. Framförallt vid montering av tjockare säkerhetsfilmer 

sparar händer och handleder.

Ett hårt plastverktyg som används för att pressa ut små

10294616 veck i kanterna vid filmmontering, eller för att avlägsna film-

"Lillen" rester på repkänsliga ytor. Eftersom kanterna på detta verk-

tyg är mycket skarpa kan man lätt komma under gummilister

o.dyl. för att pressa ut envisa "fingrar" etc. Var försiktig så

inte filmen repas.

10298022 Är egentligen inte gjord av teflon, men är ett nödvändigt verk- 

Teflonskrapa vit tyg för varje filmmontör. Den kan ses som ett multiverktyg

10333558 och används på olika sätt. Med papper virat omkring för ex.

Teflonskrapa blå a) rengöra hörn samt längs kanter etc. innan montering.

10333557 b) suga upp vatten längs kanter och hörn efter montering,

Teflonskrapa svart eller utan att linda papper omkring:

10298023 c) pressa ut monteringsvätska i kanterna

Teflonskrapa guld d) som stöd för kniven när filmen skall trirmmas i kanterna

10333559 e) för att lyfta upp gummilister etc. för att kunna glida in 

Teflonskrapa Platinum med filmen förutsatt att den är ren.

Kombinationsskrapa som används vid avslutningen av monte-

10333524 ringen. Lindar man en trasa eller papper runt, är den utmärkt

Lidco-skrapa gul att suga upp vatten i kanterna med. Andvänds även vid torr-

värmeforms-proceduren vid installation på bilar.

SX500 Kombinationsskrapa som används vid avslutningen av 

montering men också av många montörer vid värme-

Filtskrapa krympning av film

En perfekt skrapa vid bilfilmsmontering. Kommer åt 

10294618 i trånga utrymmen. Används mycket speciellt på

Conquistador dörrutor.

10333543 Gör dina slitna skrapor som nya.

Vässnings-verktyg T.ex till teflonskraporna se ovan
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10333538 Ett specialistverktyg som gör det enklare att t.ex.

Bulldozer pressa ut vatten mellan film och glas på t.ex bilbakrutor

av sedan modell

10333484 Kraftfull och effektiv rakbladsskrapa som främst används 

4" Rakbladsskrapa för att ta bort monterad film från fönster på stora områden.

med 5" handtag

10333483 Fungerar på samma sätt som 10333484, men det längre

4" Rakbladsskrapa handtaget ger ökad hävstångskraft.

med 11" handtag

10333406 Innehåller 10 st.

Ersättningsblad till

10333484 och -483

10377190 Utmärkt redskap att rengöra fönsterrutor med innan 

6" Triumph rakblads- montering. (Ergonomisk)

skrapa

10383292 Innehåller 25 st.

Ersättningsblad till

10377190

10333482 Utmärkt redskap att rengöra fönsterrutor med innan 

3" Triumph rakblads- montering.

10333405
Ersättningsblad till Innehåller 10 st.

10333482

En hållare som används till eneggade standard industri-

10333402 rakblad. Levereras med ett 1 st rakblad. OBS! Rakbladet 

Hållare för industri- kan även vändas med den vassa sidan innåt när den ej

rakblad används, för att undvika skärskador.

10333404 Eneggade standard industrirakblad. 100 st.

Industrirakblad

Skrubbdynan som ej repar glaset. Skall användas 

10333598 kraftfullt vid rengöring, efter det att rutan först skrapats 

Skrubbdyna med rakblad.

En skrubbdyna som med fördel kan användas för 

10360550 extra rengöring av rastreringen runt bilrutor.

Kopparskrubb (OBS! Tänk alltid på att kontrollera att Du inte skadar

glas eller raster)
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Rostfritt stål  och låsning. 2 blad medföljer

20410014 Används vid tillskärning och trimning av film. Använd endast

Silver Olfa rostfria knivblad för att minimera risken för repor.

SVR-2 9 mm Kom ihåg att alltid ha en liten vinkel mot glasytan.

20410038 Brytbladskniv 9 mm. Komforthandtag

Silver Olfa

Innehåller 50 st.

20415301 Rostfria knivblad måste användas för att undvika/minimera

Rostfria brytblad risken att repa glas. 

till SVR-2 9 mm

Extra lång brytbladskniv (280  mm lång) 

20420033 En kniv som ofta används av bilglasmästare för

XL2 att ta ur limmade glas

20430017
Rotary cutter Roterande kniv för mönsterskärning 

model RTY-1G t.ex till bakrutor på bil

Extra blad

Rotary cutterRTY-1G

En praktisk kniv som möjligör att skära genom vinyl och 

20490012 solfilm utan att skära genom liner el. skyddsfolie

TS-1

Top sheet cutter 20490019  Extra knivblad för TS-1 innehåller 10 st

10333453 Kraftig brytkniv för tillskärning av splitterskyddsfilm.

Autolock

Brytkniv

10361159 Innehåller 10 st.

Rostfria brytblad Rostfria knivblad måste användas för att undvika/minimera

till 10333453 risken att repa glas. 

Ett verktyg som används för renskärning av film direkt på

10333592 raka fönsterrutor. Håll verktyget mot fönsterkarmen och 

Renskärningsstöd skär intill med kniven - enkelt och lätt!

Används som skrapa vid olika typer av installationsmoment.

Lindad med luddfritt papper kan man ha den till att:

10294617 a) rengöra hörner och kanter runt rutor

Slammer b) trycka ut det sista vattnet runt kanterna på filmen

c) komma åt lättare i nedre kanten på exempelvis en

bakruta på en sedanbil

d) att föra ut gummilister runt om en bilruta.
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10333439, 10333438
Pennor som används av montörer för att dölja små misstag,

10333439 främst på bilar vid ex. tillskärning av filmen etc.

Filmpenna

svart smal spets Gul märkpenna 10333437 Tre användningsområden:

1) Markera filmen innan den installeras, ex. för fönster med

10333438 ovanlig form.

Filmpenna 2) Ringa in ett område med en smutspartikel innan man

svart bred spets lossar filmen för att ta bort partikeln.

3) Markera kanterna på filmen vid tillskärning av film till 

10333437 dörrarna på bilar. Rulla ner fönstret och upp igen: försvinner

Filmmärkningspenna markeringen, tar filmen emot någon stans och fingrar kom-

gul mer att uppstå vid monteringen = ytterligare tillskärning

behövs.

Aerosol-spray att användas vid borttagning av kvarblivet

10333497 häftämne vid demontering av film. Användes ihop med en

Limborttagningsspray svamp. Skall användas med största försiktighet. 

Kan förstöra målade och blanka ytor, samt billack. 

10333436 Silikonbaserat rengöringsmedel för filmytor. Hjälper till att

Film Guard rengöra, skydda och underhålla filmen.

Spray 560 ml.

10333441 Monteringskoncentrat för installation av alla filmtyper. 

Film On koncentrat Vätskan spädes med vatten (helst destillerat)

3 ml / 1 liter

10333429 Används för rengöring av glas före montering av

Dirt Off koncentrat fönsterfilm.

Skall användas med största försiktighet. Kan förstöra 

32 ml / 1 liter målade och blanka ytor,samt billack.

Tryckspruta för montering av fönsterfilm. Säkerhetsventil; 

10333474 trycket kan även utjämnas manuellt. Munstycket inställbart

Tryckspruta 1,25 liter från stråle till fin dimma. Insugningsrör med filter. Enhands-

manövrering med avtryckare för tummen. 

OBS! Trycket skall avlägsnas när den ej används.

Släng monteringsvätska som blir över.
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10333477 Tryckspruta för montering av fönsterfilm. Säkerhetsventil; 

Tryckspruta 11 liter trycket kan även utjämnas manuellt. Munstycket inställbart

Färg orange från stråle till fin dimma. Avtryckare med spärr i öppet läge

för exakt besprutning. Greppriktigt pumphandtag för säkert

och bekvämt arbete. Pumphandtaget fästes med vridlås och

fungerar då som bärhandtag. Extra lång slang 

Fäste för strålmunstycke på behållaren.

Släng monteringsvätska som blir över.

10333588 Luddfritt torkpapper

Tork Wipe

Installationsverktyg för film 

10360564
Magic Tool 10360565   

Novatech Fog och fästmassa för fogning till utvändigt

TEC 7 monterad film, måste användas till all Heliosfilm

Vit,Svart, Grå, Ljusgrå

Trans7 Transparent

Lackförseglingspenna som fylls med klarlack av 

ACL 1308 typ: Alcro Blank trälack (oljebaserad)

Används till VS70 samt i vissa fall Enerlogicfilmer

ACL 1309 Filtpennstopp som används till ACL1308

Blå tejp som med fördel kan användas för att

Blå tejp tejpa sidorna på bildörrar för att underlätta monteringen

Provkollektion Planglas
Provkollektion Dekorfilm
Provkollektion Bilglas

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel 
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