NÄR SKADAN HAR SKETT
Maxam Repairfilm skyddar tillfälligt krossat glas och gör det säkert

Ett enkelt,
billig t och s
n a bbt
s ätt att sky
dd a
kross at gla
s.

I väntan på nytt glas vem lagar och skyddar det så länge?
Gör det själv. Alla kan med MAXAM Repairfilm.

OSYNLIG OCH SÄKER TILLFÄLLIG REPARATIONSFILM

1: Mät glaset.

.

KROSSADE GLASRUTOR - VAD GÖR VI NU?

Snabb och enkel att montera utan verktyg

Endast ett fåtal byggnader undgår att få glaset
krossat och det är oftast omöjligt att förutsäga
när det skall hända - att en glasruta går sönder.
Det kostar både tid och pengar, varje gång!
Förutom kostnaden med ett nytt glas eller
fönster måste ju glaset säkras intill dess att
det nya kan installeras. De traditionella tillfälliga
lösningarna brukar vara att spika upp träskivor eller limma upp akrylglas eller PC alt. glas
över det skadade området. Något som är både
dyrt och besvärligt och ibland t.o.m. farligt för
montören. Dessutom skyddas oftast inte alltid
hela fönstret utan bara den del som gått sönder
vilket inbjuder till ytterligare förstörelse.

Reducerar risken för skärskador

Vi har en smartare och enklare lösning som är
billigare, säkrare och nästan osynlig:

MAXAM REPAIRFILM
En genomskinlig film med extremt kraftfullt
häftämne som enkelt monteras på det skadade glaset och som gör det säkert intill dess
att det kan bytas ut.

Stark, säker och tålig.
Har ett unikt extra starkt häftämne
Idealisk i trånga utrymmen
Inga problem med vinklar och vrår
Perfekt för olikformade fönster
Osynlig, inbjuder inte till vidare inbrott/
skadegörelse
100%-igt väderskydd
Perfekt för enkel, 2-, 3-glas fönster
samt akrylglas och PC
Kan ligga på lager upp till 5 år

Vår Repairfilm från Maxam
är tillverkad enligt högsta
standard och är den enda
som är testad och uppfyller EU normen SS EN
12600 och klarar klass 1B1.

Monteras enkelt och snabbt, tid är pengar! Slipp tunga lyft, silikon och tejp.
Tar inte mycket plats, man kan t.ex. alltid ha en rulle med i bilen.

Beställningsinformation:
Maxam Repair 175
0,915 x 15 m/rulle

2: Klipp eller skär till.

3: Montera.

ALLA KAN ANVÄNDA MAXAM REPAIRFILM

Offentliga miljöer

Maxam Repairfilm kan användas av alla d.v.s.
Du behöver inte vara utbildad eller vara hantverkare. Vi hjälper Dig med enkla tips och råd
för att det skall gå så enkelt och smidigt som
möjligt. Vi har snabb service och leveranstid.

Skolor, daghem

Med Maxams 25 år i branschen har den bevisat gång på gång att den sparar både tid och
pengar hos både verksamheter och institutioner som t.ex.

Sjukhus
Företag
Transportsektorn
Fastighetsförvaltningar
Bevakningsföretag
Skadeserviceföretag
Glasmästerier
Bostadsrättsföreningar

Skolor

Sjukhus

Transportsektorn

Fastighetsförvaltningar

Tel 7665 2000 — 54569, 04/11

REFERENSER

”Filmen är otroligt lätt att arbeta med,
vem som helst kan montera filmen, van
eller ovan åtgärdsväktare. Tar nästan
ingen plats alls i väktarbilen.”
Robert Grebenstedt, Securus Säkerhet AB

”…filmen är lätt att arbeta med, den
fäster bra mot de flesta material oavsett
temperatur och den provisoriska lagningen blir väldigt stark...”
G4S Security Service AB i Umeå, Johan Burström

“Vi är mycket nöjda med att använda
Maxam Repairfilm. Vi sparar pengar
och får omedelbart det krossade glaset
skyddat. I 80% av de tillfällen vi har
fått en ruta krossad, kan vi använda
Repairfilmen - och det besparar oss att
kalla ut glasmästaren. Samtidigt får vi
den förstörda rutan skyddad omgående,
vilket ökar säkerheten och minimerar
risken för följdskador. En bonus är att
Repairfilmen minimerar spridningen av
glassplitter vid nedtagningen av rutan,
då ju allt glas sitter fast i filmen.”
Claus Vinge
Teknisk Serviceleder
Tovshøjskolen, Brabrand

Servicepartner:

Exklusiv distributör av sol- och
säkerhetsfilm till bilar och byggnader:
Generalagent Sverige och Finland

