Produktkatalog
STANDARDSORTIMENT AV ENKEL- OCH DUBBELHÄFTANDE TEJP

VÅRT SORTIMENT
Nedan visas vårt standardsortiment. Kontakta oss om ni inte finner de bredder eller
material ni söker. Användaren ansvarar själv för att rekommenderad tejp utvärderas
och testas före avsedd applikation.

ENKELHÄFTANDE TEJP

DUBBELHÄFTANDE TEJP

ÖVRIGA PRODUKTER

2

SKANDIATAPE PRODUKTKATALOG

Aluminiumtejp

5

Bandnings- och palltejp

6

Eltejp

6

Bygg- och industritejp

7

Enkelhäftande skumplasttejp

9

Gaffatejp

9

Kraftpapperstejp

10

Maskeringstejp

11

Packtejp

13

Packtejp med eget tryck

13

Vävtejp

14

Vulkband

15

Rivtejp

15

Sporttejp

16

Dubbelhäftande skumplasttejp

19

Fingerlifttejp

20

Klichéhäfta

20

Transfertejp

21

Matt- och mässtejp

22

Övriga dubbelhäftande tejper

22

Halkskydd

25

Avspärrningsband

25

Magnettejp/magnetmatta

25

Kardborrband

26

Teflontejp

26

Tejphållare

26

Täckplast, täckpapp

26

Sträckfilm

26

Oblater

27

Pro-Gun

27

Limpunkter (glue dots)

27

Gummerade remsor

27

Etiketter

27

SKANDIATAPE
Vi på Skandiatape hjälper gärna till att välja rätt tejp för varje användningsområde.
Några viktiga saker att tänka på vid val av tejp är om den ska användas utomhus
eller inomhus, klara höga och/eller låga temperaturer, vara åldersbeständig samt om
underlaget är slätt eller ojämnt.
Skandiatape AB har ett väl etablerat leverantörsnätverk med tillverkare i Europa,
Asien och Nordamerika. Idag har vi både en skandinavisk och en internationell
kundbas och arbetar med flera kundanpassade produkter. Skandiatape AB följer alla
direktiv och lagar kring miljö som gäller för produktområdet tejp inklusive REACH
och ROHs bestämmelser.
I denna broschyr följer några av de artiklar vi lagerför, skulle tejpen du söker ej finnas
med så kontakta oss gärna så hjälper vi er finna det ni söker till konkurrenskraftiga
priser.
En tejp består av en bärare och ett häftämne. Bäraren är den del som ger tejpen
de flesta av dess egenskaper, till exempel draghållfasthet, rivstyrka och formbarhet.
Vidare påverkas egenskaper som tålighet mot värme, kyla, fukt, kemikalier och elektricitet. Bäraren kan vara gjord i plastfilm (t.ex. PVC, polyeten eller polyester), skummat material, bomull, papper, non woven eller aluminium.
De vanligaste förekommande häftämnena är framställda av naturgummi, syntetisk
gummi, hot melt eller olika former av akrylat och silikon. Det finns även så kallad
transfertejp där häftämnet är belagt direkt på skyddspapperet för att få en så tunn
tejp som möjligt. Beroende på användningsområde kombineras olika bärare och
häftämnen för optimal vidhäftning.
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ENKELHÄFTANDE TEJP
Enkelhäftande tejp används för att binda samman eller förena objekt
istället för att använda fästanordningar, skruvar eller svetsning.
Skandiatape erbjuder brett sortiment av enkelhäftande tejp, med allt
från aluminium- och eltejp till pack- och sporttejp.
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ENKELHÄFTANDE TEJP

Fuktsäker
och UV-tålig
isoleringstejp

ALUMINIUMTEJP
Aluminiumtejp är i regel mycket UV-tåligt och lämpar sig för olika sorters isolering, som till
exempel fukt- och värmeisolering. Nedan anges standardbredder, standardlängder och antal
tejprullar per kartong.

903 ALUMINIUMTEJP

907 ALUMINISERAD PP

En 60 mikron tjock aluminiumtejp med skyddspapper
(50 my aluminiumfolie + 10 my häftämne). Lämplig vid
inomhusbruk för bl.a. skarvning av isoleringsmaterial.
Åldersbeständig, fuktavstötande, samt UV- och
temperaturtålig.

En diffusionstejp av polypropen med metalliserad yta.
UV- och åldringsbeständigt häftämne. Resistent mot
nötning.
50mm / 10m / 24st

50mm / 50m / 24st

50mm / 50m / 24st

905 ALUMINIUMTEJP

943 ARMERAD ALUMINIUM

Standard aluminiumtejp 30 mikron tjock. Används bl.a.
som diffusionstejp.

En glasfiberförstärkt aluminiumtejp med skydds
papper. UV- och åldringsbeständigt häftämne. Lämp
lig vid utomhusmontering för bl.a. sammanfogning av
isolerings- och konditioneringspaneler med tak.

50mm / 10m / 24st

906 ALUMINIUMTEJP

50mm / 50m / 24st

75mm / 50m / 16st

Aluminiumtejp med skyddspapper och extremt
aggressivt häftämne. 125 mikron tjock (50 my häftämne
+ 75 my aluminiumfilm). Används där höga krav ställs
på vidhäftning. Lämplig även för ojämna ytor.
50mm / 50m / 24st

100mm / 50m / 12st

Kontakta oss om ni inte finner de material eller dimensioner ni söker.
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BANDNINGS- OCH PALLTEJP
Bandningstejp används inom buntning, bandning och förslutning av tyngre gods. Det är en
armerad glasfibertejp med hög dragkraftförmåga och lämplig för tungt gods och vassa föremål.
Palltejp är en stark polypropylentejp oarmerad, för buntning, pallsäkring, med mera. Nedan anges
standardbredder, standardlängder och antal tejprullar per kartong.

514 BANDNINGSTEJP
Längdarmerad bandningstejp av PP i tjocklek 0,12mm.
25mm / 50m / 36st

50mm / 50m / 18st

515 BANDNINGSTEJP
Korsarmerad bandningstejp av PP i tjocklek 0,13mm.
25mm / 50m / 36st

50mm / 50m / 18st

517 PALLTEJP
Orange palltejp av stark PP.
19mm / 66m / 96st

25mm / 66m / 72st

ELTEJP
Eltejper används huvudsakligen för att isolera elektriska ledare. Då den är mycket UV-tålig och
elastisk har den även andra användningsområden. Nedan anges standardbredder, standardlängder och antal tejprullar per k artong.

33 MÄRKTEJP

3320 ELTEJP

En eltejp som används för färgkodning av kablar av
mjuk PVC. Tillgänglig i ett brett sortiment av färger.

En CE-godkänd eltejp av PVC. God töjförmåga,
flamsäker och med ett temperaturområde från -10 ⁰C.
Tillgänglig i svart och vitt.

15mm / 10m / 100st
19mm / 20m / 100st
6

SKANDIATAPE PRODUKTKATALOG

ENKELHÄFTANDE TEJP

BYGG- OCH INDUSTRITEJP
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.

332 MJUK PVC

355 VARNINGSTEJP

En mjuk och smidig svart PVC tejp med 0,20mm
t jocklek. För elektrisk isolering och byggindustrin.

Lämplig där krav ställs på temperaturtålighet och
tjocklek. Flamsäker.

Gul och svart PVC tejp.

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 / 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

50mm / 33m / 36st

357 MJUK PVC

354 MJUK PVC

En smidig allround PVC tejp för byggindustrin. L
 ämplig
för bl.a. isoleringsjobb inom ventilation för både kall
och varm luft. Vattentålig med utmärkt vidhäftning.
Tillgänglig i vitt, gult, eller grått. Tjocklek 0,18mm.

En svart smidig allround PVC tejp för byggindustrin.
Lämplig för bl.a. isoleringsjobb inom ventilation för
både kall och varm luft. Vattentålig med utmärkt
vidhäftning. Tjocklek 0,13mm.

50mm / 20m / 24st

50mm / 20m / 48st
Kontakta oss om ni inte finner de material eller dimensioner ni söker.
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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.

PCB

50mm / 33m / 36st

Pack- och varningstejp för användning inom bygg- och
saneringssektorn. Vit med röd text ”PCB”.
50mm / 66m / 36st

PE50500
Transparant miljövänlig Polyetentejp. Lämplig inom
bygg för bl.a. skarvning.
50mm / 50m / 36st

BLÄSTRINGSTEJP 3413
En 0,50 mm tjock svart PVC tejp framtagen för blästring
inom industrin och billackering.
50mm / 30m / 18st

367 GOLVMARKERINGSTEJP
En stark, smidig PVC tejp för golvmarkering inomhus.
Hög vidhäftning även mot ojämna underlag. Tillgänglig
i olika färger.
25mm / 33m / 36st

50mm / 33m / 36st

405 GÄNGTEJP
En extremt flexibel och mycket tunn PTFE tejp för
gängtätning.
12mm / 12m / 250st

ASBEST-PVC
Pack- och varningstejp för användning inom bygg- och
saneringssektorn. Orange med svart tryck ”Asbestdammet är farligt vid inandning”.
50mm / 66m / 36st
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ENKELHÄFTANDE
SKUMPLASTTEJP
Enkelhäftande skumplasttejp används främst inom bygg- och
bilindustrin. Resistent mot vatten, väder, damm/smuts samt
lämplig för ljudisolering. Skumplasttejper finns med mjuk-,
hård- eller mediumdensitet i skummet. Kontakta oss för dimensioner och längder.

3097 MJUK PVC

3204 MJUK PVC

Extremt mjuk grå/svart UV-tålig skumplasttejp av PVC.
Tätningstejp för bland annat bil- och byggindustrin.
Tjocklek 3 – 12mm. Temp. +70 °C.

Medium mjuk vit skumplasttejp av PVC för bil- och
byggindustrin. UV-tålig. Tjocklek 1,5 – 6,0mm. Temp.
+70 °C.

3154 MJUK PVC

3507 HÅRD PVC

Extremt mjuk vit PVC skumplasttejp för bygg-, bil- och
ventilationsindustrin med flexibelt skum. Damm- och
smutstålig. Tjocklek 3 – 12mm. Temp. +70 °C.

Hård grå PVC-skumplasttejp med hög densitet. UVoch vattentålig. Lämplig för bland annat vibrationsdämpning och vid elinstallationer och vattentätning.
Tjocklek 0,8 – 6,0mm. Temp. +70 °C.

GAFFATEJP
Gaffatejp är en stark och matt vävtejp som används främst inom
teater, film, ljus, ljud och scenarbeten. Till skillnad från silvertejp är
häftämnet i gaffatejp balanserat så att det avlägsnas lätt utan att
lämna limrester från de flesta ytor. Nedan anges standardbredder,
standardlängder och antal tejprullar per kartong.

GAFFA
Gaffatejp med ultramatt yta för att minimera ljus och
reflektioner. Flamskyddad och med kabelvänligt klister.
Mycket lättavriven och med skrivbar yta. Tillgänglig i
flertal färger.
25mm / 50m

50mm / 50m

GAFFA CHROMA

Mycket stark matt gaffatejp. Mycket kyltålig, lättavriven
och med skrivbar yta. Tillgänglig i flertal färger.

Matt gaffatejp i chromakey blått eller grönt. Lämplig
för arbete med blue/greenscreen. Gråklister som minimerar att kanter visas och som lossnar rent från kablar
och de flesta ytor. Lättavrivet och med skrivbar yta.

25mm / 50m

50mm / 50m

GAFFA 201

50mm / 50m

Kontakta oss om ni inte finner de material eller dimensioner ni söker.
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KRAFTPAPPERSTEJP
Kraftpapperstejp används bland annat för skarvning av löpande pappersbanor,
ändförslutning av pappersrullar samt i vissa fall som emballeringstejp.

111BK BLÅ KRAFTPAPPERSTEJP
(FLAT BACK PAPER TAPE)
Lättavrullad enkelhäftande blå kraftpapperstejp om
0,13mm med aggressivt syntetiskt gummihäftämne.
Används bland annat för skarvning av papper och
kartong, blå färg för identifiering av skarven.
75mm / 50m /30st

100mm / 50m / 24st

KT500 BRUN KRAFTPAPPERSTEJP
(FLAT BACK PAPER TAPE)
Lättavrullad enkelhäftande kraftpapperstejp om
0,14mm, med syntetgummi baserat på hotmelt
häftämne. Hög vidhäftning och god fuktbeständighet.
Tejpen används bland annat för skarvning av papper
och kartong samt försegling av kartonger och lådor.
50mm / 50m / 50st
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ENKELHÄFTANDE TEJP

MASKERINGSTEJP
Vår maskeringstejp är framtagen för att göra målnings/lackeringsarbeten lättare, de ska lossna i
ett stycke och inte lämna kvar några limrester när arbetet är klart. Maskeringstejp används inom
en rad olika områden bland annat måleri, billackering, båtmaskering, industrimålning, pulverlackering, och många fler där till.
Nedan anges några av de maskeringstejper vi har att erbjuda. Under respektive artikel finner ni
standardbredder, standardlängder och antal tejprullar per kartong.

6143 MÅLERIMASKERING

EUROPEAN 80 BILMASKERING

Kräppad maskeringstejp för yrkesmålare och industrilackering. Högkvalitativt gummibaserat häftämne
framtaget för att fästa på oregelbundna ytor.
Tjocklek 0,12mm. Tål temperaturer upp till +60 °C/30
min. (bör tas bort inom 36 timmar) Finns även som
individuellt packade rullar med EAN- kod. denna maskering finns i standard sortiment enligt nedan mått.

En gul högkvalitativ professionell bilmaskeringstejp
med ett gummibaserat häftämne.
Tjocklek 0,135mm. Temp. +110 °C/30 min (ugnstorkning
+80 °C/30 min). Resistent mot infrarött ljus. Denna
bilmaskering finns i standard sortiment enligt nedan
mått.

19mm / 50m / 48st
38mm / 50m / 24st

25mm / 50m / 36st
50mm / 50m / 24st

6280 BILMASKERING
Kräppad bilmaskeringstejp med gummibaserat
häftämne. Resistent mot lösningsmedel och utspädningsmedel. Kompatibel med alla nuvarande lösningsmedel och vattenbaserade färger och lacker.
Tjocklek 0,125mm, Tål temperaturer upp till +100 °C/30
min. Denna maskering finns i standard sortiment enligt
nedan mått.
19mm / 50m / 48st
38mm / 50m / 24st

25mm / 50m / 36st
50mm / 50m / 24st

Kontakta oss om ni inte finner de material eller dimensioner ni söker.

12mm / 50m / 72st
19mm / 50m / 48st
30mm / 50m / 32st
50mm / 50m / 24st
100mm / 50m / 12st

15mm / 50m / 60st
25mm / 50m / 36st
38mm / 50m / 24st
75mm / 50m / 16st

121 BILMASKERING
Vattentålig gul kräppad maskeringstejp för bland annat
bil och båtindustrin. Tejpen tål höga temperaturer och
klarar IR (infraröd) torkning. Gummibaserat häftämne.
Tjocklek 0,15mm. Tål temperaturer upp till +120 °C/30
min (ugnstorkning +100 °C/30 min). Denna maskering
finns i standard sortiment enligt nedan mått.
19mm / 50m / 48st
38mm / 50m / 24st

25mm / 50m / 36st
50mm / 50m / 24st

SKANDIATAPE PRODUKTKATALOG
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180 PULVERMASKERING
Grön högtemperaturtålig polyestermaskeringstejp.
Avsedd för pulvermaskering. Tejpen har ett silikonhäftämne som tål upp till 180 °C/30 min utan att lämna
limrester. Denna maskering finns i standard sortiment
enligt nedan mått.
19mm / 66m

25mm / 66m

50mm / 66m

UV MÅLERIMASKERING
Blå kräppad maskeringstejp för bland annat utomhusarbeten. Vattentålig och UV beständig tejp som
kan sitta upp till 14 dagar innan borttagandet utan att
lämna limrester på underlag som glas, metall, trä och
plast.
Tjocklek 0,16mm. Temp. +80 °C. denna maskering finns
i standard sortiment enligt nedan mått.

F24 FINLINJEMASKERING
En hård finlinjemaskering av PVC-film. Lämplig för bilmaskering och industrilackering där flexibilitet är en
viktig egenskap. den mjuka PVC:n gör att tejpen lätt
kan dras i böjar och former utan att vecka sig.
Tjocklek 0,06mm. Temp. +70 °C. denna maskering finns
i standard sortiment enligt nedan mått.
3mm / 66m
12mm / 66m
25mm / 66m

6mm / 66m
9mm / 66m
15mm / 66m
19mm / 66m
38mm / 66m

19mm / 50m / 48st
38mm / 50m / 24st

25mm / 50m / 36st
50mm / 50m / 24st

982 POLYESTER SILIKONTEJP
Rödbrun enkelhäftande polyestertejp om 0,095mm
tjock för skattning av silikonpapper, metalliserad film
mm och används även som pulvermaskerings-tejp.
Hög temperaturtålig +180 °C. Finns i differentierade
bredder och längder.

MASKOPRI MASKERINGSFOLIE
Maskeringsfolie av HDPE-film (High Density Poly
ethylene) för täckning och målerimaskering. Utrustad
med 19mm bred maskeringstejp. Lämpar sig för bil
industrin och industrilackering. Denna maskering finns
i standard sortiment enligt nedan mått.
550mm / 33m / 48st
2 700mm / 20m / 24st
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Kontakta oss om ni inte finner de material eller dimensioner ni söker.

ENKELHÄFTANDE TEJP

PACKTEJP
Packtejp är en av de mest använda tejperna i världen, den används främst vid förslutning av
kartonger, men även vid buntning, pallsäkring, emballering och märkning. Packtejp är oftast
tillverkad av PVC (polyvinylklorid), PP (polypropen) , eller PES (polyester), men finns även i olika
former av papper. Packtejp med tryck kan levereras på artiklar 42, 45, och 47.

42 TYST PP

46/S PP

En tyst och lättavrullad miljövänlig förpackningstejp
av PP med häftämne av akryl. Tillgänglig i brunt och
transparant.

En lättavrullad kyltålig PP tejp lämplig vid förslutning av kylvaror. Miljövänlig och med gummibaserat
häftämne. Tillgänglig i brunt och transparant.

38mm / 66m / 48st

38mm / 66m / 48st

50mm / 66m / 36st

50mm / 66m / 36st

45 PVC

47 TYST PP

En seg och slagtålig PVC-tejp med gummi
baserat
häftämne. Fuktbeständig och resistent mot flertal
lösningsmedel. Tillgänglig i brunt och transparant
samt flertal olika färger.

En tyst och lättavrullad miljövänlig packtejp av PP med
häftämne av akryl. Extra starkt häftämne. Tillgänglig i
brunt och transparant.
38mm / 66m / 48st

12mm / 66m / 144st
19mm / 66m / 96st
38mm / 66m / 48st

15mm / 66m / 120st
25mm / 66m / 72st
50mm / 66m / 36st

46 PP
Standardpacktejp av miljövänlig PP. Lättavrullad och
med ett aggressivt Hot Melt häftämne. Tillgänglig i vitt,
brunt och transparant.
25mm / 66m / 72st
50mm / 66m / 36st

38mm / 66m / 48st
50mm / 1 000m / 6st

50mm / 66m / 36st

49 SUPERPACK
En unik packtejp av miljövänlig PP-film och gummibaserat häftämne, men med PVC-tejpens egenskaper och hög vidhäftning. Lämplig även för tunga
gods. Tillgänglig i brunt och transparant.
38mm / 50m / 48st

50mm / 50m / 36st

TRYCKTEJP/PACKTEJP
MED EGET TRYCK
Vi erbjuder trycktejp i både PP samt PVC. Standard
kommer dessa med transparant, vit eller brun bottenfärg, men kan givetvis fås i samtliga PMS-färger. Allt
ifrån 1 tryckfärg upp till fotografiskt tryck.

SKANDIATAPE PRODUKTKATALOG
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Idealisk tejp
inom bygg och
industri

VÄVTEJP
PE-belagd bomullsvävtejp. Benämns ofta som silvertejp eller duct tape. Tejpen används där
krav ställs på styrka, flexibilitet, häft- och tätningsförmåga. Vävtejper är idealiska inom bygg och
industri. Nedan anges standardbredder, standardlängder och antal tejprullar per kartong.

971 VÄVTEJP

974 VÄVTEJP

Bomullsvävtejp med gummibaserat häftämne. Används som allroundtejp inom bygg och ventilation.
Lättavrullad och lätt avrivbar. Hög initial vidhäftningsförmåga. Tjocklek 0,22mm Temp. +65 °C. Finns i svart
och vitt.

Bomullsvävtejp med syntetiskt gummihäftämne och
mycket hög initial vidhäftning. Används bland annat
vid sanerings- och betongarbete. Tjocklek 0,17mm.
Temp. +60 °C. Tillgänglig i flertal färger.
100mm / 50m / 12st

50mm / 50m / 24st

50mm / 50m / 24st

972 VÄVTEJP

975 VÄVTEJP

En 0,30 mm tjock polyetenbelagd vävtejp för en mängd
olika applikationer där krav ställs på en slitstark väv
och god vidhäftning. Tejpen är lättavriven och fungerar som tätningstejp, reparationstejp och även för
buntning och tillfällig maskering. Vattentålig.

PE belagd bomullsvävtejp med slät blank yta och
gummi
baserat häftämne. Används inom bygg och
vent
ilation. Lättavriven, vattentålig och även lämplig för utomhusmontering. Tjocklek 0,23mm. Temp.
+80 °C. Tillgänglig i svart och silver.

50mm / 50m / 18st

50mm / 50m / 24st
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Kontakta oss om ni inte finner de material eller dimensioner ni söker.

ENKELHÄFTANDE TEJP

VULKBAND

RIVTEJP

Vulkband är självvulkaniserande tejp som vulk
aniserar mot sin egen rygg. Finns i både PIB och
EPR gummi. Används främst som ytskydd mot
rost på metallrör samt för reparering av kablar.
Nedan anges standardbredder, standard
längder och antal tejprullar per kartong.

Röd rivtejp för wellpapps
industrin. Används för att göra exempelvis wellpappskartonger och kuvert lätt öppnings
bara. Nedan anges standard
bredder,
standardlängder och antal tejprullar per
kartong.

VULK PIB

RIVTEJP

Svart självvulkaniserande PIB tejp. 
Tjock
lek 0,5mm.
Lämplig för vattentätning, elinstallation, skarvning samt
för rörlindning. Finns även med flamskydd.

Röd rivtejp för wellpappsindustrin. Finns i 4 och
6mm bredder. (Andra dimensioner/färger på förfrågan).

19mm / 10m / 24st
38mm / 10m / 10st

4mm / 30 000m / 1st

6mm / 20 000m / 1st

SKANDIATAPE PRODUKTKATALOG
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ENKELHÄFTANDE TEJP

SPORTTEJP
Vi har ett stort utbud av sporttejp, bland annat hockeytejp, t ygisso som används
för lindning av klubbor, kladdisso, grepptejp, benskyddstejp och coachtejp. Nedan
anges standardbredder, standardlängder och antal tejprullar per kartong.

COACH TAPE MEDI PRO
Oblekt bomullstejp med ett zinkoxidhäftämne som
lämpar sig för kontakt med hud. Tejp används som
stöd i både förebyggande syfte och vid behandling av
skador på leder mm.
38mm / 10m / 32st

COACH PLAIN
Idrottstejp i ekonomiförpackning som används både i
förebyggande syfte och vid behandling av skador på
leder mm.
36mm / 9m / 32st

TYGGISSO COMPOSTICK

CANADAISSO KLADDISSO

Slitstark tygisso som sitter länge på bladet. Används
vid lindning av k lubbskaft och blad. Tillgänglig i flertal
färger.

Kladdig linda för lindning av klubblad inom hockey och
bandy.
19mm / 18,3m / 36st

16
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24mm / 25m / 60st
36mm / 13m / 32st
36mm / 25m / 40st

ENKELHÄFTANDE TEJP

GREPPTEJP ELASTISK
En elastisk grepptejp för bland annat racketar och
klubbor. Grepptejpen fastnar mot sin egen rygg utan
häftämne. Används även som förebyggande skadetejp.
Finns i färgerna blå och röd.
38mm / 4,75m / 32st

GREPPTEJP GAUZE
En extra tunn grepptejp av gasbindetyp. Skonsam mot
handskar. Finns i färgerna blå, röd, vit, svart, grön och
gul.
38mm / 9,14m / 32st

BENSKYDDSTEJP PVC
En mjuk och flexibel PVC-tejp för tejpning av ben
skydd inom bland annat hockey och fotboll. Finns i
olika färger.
19mm / 20m / 100st

24mm / 20m / 80st

BENSKYDDSTEJP PP
En miljövänlig så kallad skriktejp av PP för tejpning av
benskydd inom hockey och fotboll med mera. Finns i
färgerna vit, transparent och svart.
25mm / 66m / 72st

BEN 3320
Transparant mjuk flexibel benskyddstejp av PVC.
19mm / 20m / 100st

Kontakta oss om ni inte finner de material eller dimensioner ni söker.

24mm / 20m / 80st

SKANDIATAPE PRODUKTKATALOG
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DUBBELHÄFTANDE TEJP
Dubbelhäftande tejp aanvänds för att binda samman eller förena objekt
istället för att använda fästanordningar, skruvar eller svetsning.
Skandiatape erbjuder ett brett sortiment av dubbelhäftande tejp, bland
annat dubbelhäftande skumplasttejp och transfertejp.

18
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DUBBELHÄFTANDE TEJP

DUBBELHÄFTANDE SKUMPLASTTEJP
Flexibel skumplasttejp av polyeten för montering av till exempel skyltar, krokar, lister med mera.
Skumplasttejp är lämplig för montering på o
 jämna underlag och finns i varierande tjocklekar.
Tillgängligt även som kuddar, perforerade eller i form av utstansade detaljer efter önskemål.
Nedan anges standardbredder och standardlängder.

309 SKUMPLASTTEJP
Vit dubbelhäftande skumplasttejp med högkvalitativt akrylhäftämne. Avsedd för permanent inom- och
u tomhus montering. Finns i 0,8 – 3,0mm tjocklek. Temp.
Max +100 °C.

308 SKUMPLASTTEJP
Dubbelhäftande skumplasttejp med gummibaserat
häftämne och mycket god initial vidhäftningsförmåga.
Avsedd för permanent fastsättning av lättare föremål,
exempelvis skyltar, väggkrokar, och lister. Finns i olika breddar och med tjocklek 0,8 – 3,0mm. Temp. Max
+80 °C. Tillgänglig i vit och svart.
12mm / 50m / 24st
19mm / 50m / 16st

15mm / 50m / 20st
25mm / 50m / 10st

308/PADS

12mm / 50m / 24st
15mm / 50m / 20st
19mm / 50m / 16st
25mm / 50m / 12st

8908 DUBBELHÄFTANDE
SKUMPLASTTEJP
Avtagbar vit dubbelhäftande skumplasttejp. Öppna
sidan är med permanent vidhäftning, skyddspapperssidan avtagbar.

Dubbelhäftande tejpkuddar för montering av diverse
detaljer, skyltar etc. Finns även med fingerlift och i
olika tjocklekar. Temp. Max +80 °C.

12mm / 50m

25mm / 25mm / 10st

Används huvudsakligen inom bil
industrin. Finns även i andra
längder. En svart dubbelhäftande
skumplasttejp med 200kg densitet.
Temp. +120 °C.

25mm / 12mm / 10st

2131 EMBLEMTEJP

6mm / 10m
12mm / 10m
Kontakta oss om ni inte finner de material eller dimensioner ni söker.

9mm / 10m
19mm / 10m
SKANDIATAPE PRODUKTKATALOG
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DUBBELHÄFTANDE TEJP

FINGERLIFTTEJP
Fingerlifttejp för polyetenfilm med olika vidhäftningskrav i olika utförande och dimensioner för
förslutningsbara påsar, reklammaterial med mera.

FÖRSLUTNINGSTEJP
Förslutningstejp för wellpappindustrin för tillverknings
av postorderlådor och kuvert i olika utförande, med
mera.

FINGERLIFTTEJP
Fingerlifttejp för polyetenfilm med olika vidhäftnings
krav. Godkännande för livsmedel finns.

KLICHÉHÄFTA
Monteringstejp för gummi och fotopolymerklichéer
inom tryckeri
sektorn för bland annat förpackningar
och etiketter. Tillgängligt i flertal tjocklekar och även i
kompressibel polyetenskum för bästa resultat inom flexo
grafiska tryckindustrin. Nedan anges standardbredder
och standardlängder.

780 KLICHÉHÄFTA PVC

781 KLICHÉHÄFTA PVC

Dubbelhäftande PVC tejp med slätt skyddspapper.
För montering av klichéer för flexotryck, montering av g
ummi- och fotopolymer klichéer. Tjocklek
0,10 – 0.30mm.

Liknande produkt som art. 780, men med kräppad PVC
skyddsfilm. Tjocklek 0,10 – 0,30mm.

20
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DUBBELHÄFTANDE TEJP

Utmärkt vid
laminering av
skummande
material

TRANSFERTEJP
Transfertejp är en tejp utan bärare, det vill säga rygg. En dubbelhäftande tejp lämplig vid
monteringsarbeten där en tunn tejp som flyter bra ner i ytorna krävs. Används både vid inom- och
utomhusarbete, och är utmärkt vid laminering av skummande material. Nedan anges standard
bredder, standardlängder och antal tejprullar per kartong.

9123 TRANSFERTEJP

9150 TRANSFERTEJP

En dubbelhäftande transfertejp utan bärare och med
glasfiberförstärkt akrylhäftämne. Används för bland
annat montering av skyltar och reklamdetaljer där tunn
tejp krävs. Tjocklek 0,05mm. Temp. +180 °C.

Dubbelhäftande transfertejp utan bärare som är för all
slags montering. Akrylhäftämnet förstärkt med glas
fiber för att förenkla hantering och montering. Tjockt
skikt med häftämne, vilket lämpar sig för stora ytor
plus ojämna underlag. Tjocklek 0,12mm. Temp. +120 °C.

12mm / 33m / 72st

9mm / 33m / 96st
50mm / 25m / 50st

Kontakta oss om ni inte finner de material eller dimensioner ni söker.

SKANDIATAPE PRODUKTKATALOG
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DUBBELHÄFTANDE TEJP

MATT- OCH MÄSSTEJP
Tejp som används för permanent eller temporär läggning av mjuka och hårda mattor. För mässor
finns specialtejper. Nedan anges standardbredder och standardlängder.

603 MATTEJP
En lätt avrivbar mattejp av PP för textilgolv. Ej mjukgörarbeständig.
50mm / 25m / 36st

75mm / 50m / 12st

604 MATTEJP
En mattejp av PP-film som är speciellt avsedd för
hårda mattor. Mjukgörarbeständig.
50mm / 25m / 36st

606 MATTEJP
En PE-belagd bomullsvävburen mattejp med mycket god vidhäftningsförmåga mot de flesta underlag.
Används främst vid läggning av heltäckande matt

or,men även lämplig på ojämna underlag och för
skarvning inom byggindustrin. Mjukgörartålig.
50mm / 25m / 36st

0446 MÄSSTEJP
Specialtejp med vattenbaserat akrylhäftämne i smala
bredder; avsedd för montering av golvplattor och
mattor inom mässindustrin. Lämnar inte limrester på
de flesta underlag.
5mm / 25m / 224st
9mm / 25m / 120st
38mm / 25m / 28st

7mm / 25m / 160st
12mm / 25m / 88st
45mm / 25m / 24st

EXPO 18100
Dubbelhäftande 0,31 mm tjock vävburen special
tejp
med 
högkvalitativt gummi
ämne och stark bärare.
Används för temporär tejpning av heltäckande mattor
och uthyrningsmattor på mässor och
events. Lämnar inte limrester på
de flesta u
 nderlag.
9mm / 25m / 125st
12mm / 25m / 100st
25mm / 25m / 45st
38mm / 25m / 30st
45mm / 25m / 25st

04107 MÄSSTEJP PVC
Blå dubbelhäftande specialtejp för temporär montering av mattor på mässor och event. Avtagbar mot de
flesta ytor.
38mm / 25m / 30st

22
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50mm / 25m / 24st

Kontakta oss om ni inte finner de material eller dimensioner ni söker.

Så mycket
mer än
bara tejp

Tejp är mycket mer än något som smidigt förenar och binder samman objekt.
Det ger en strukturell styrka på de områden som det används och kan ersätta
bland annat bultar, nitar, svetsning. Tejp verkar som fukttätning och miljö
barriär samtidigt som det är vibrationsdämpande och brusreducerande.
Kontakta oss för fler fördelar som tejp har.

SKANDIATAPE PRODUKTKATALOG
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ÖVRIGA PRODUKTER
Som heltäckande grossistverksamhet erbjuder Skandiatape andra
produkter som kardborrband, sträckfilm och täckplast.

24
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ÖVRIGA PRODUKTER

Tejp med
halkskyddande
effekt

HALKSKYDD

MAGNETTEJP/MAGNETMATTA

Finns med olika ytstruktur beroende på krav och
användningsområde. Levereras i olika färger, bredder
samt som formstansade detaljer. Används som halkskydd på till exempel trappor, bryggor, båtar, maskiner,
med mera.

Flexibel magnettejp för fastsättning av olika
material mot metalliska ytor för till exempel
reklambudskap, skyltar, med mera.

25mm / 18.3m

MAGNETTEJP

50mm / 18.3m

Bredd ifrån 6 - 50mm med eller
utan häftämne i olika kvalitéer
samt A och B magnetism. Varierande längd. Tjocklek 1 – 1,5mm.

361 AVSPÄRRNINGSBAND
Stark PP film i varierande färgkombinationer; vit/röd,
gul/röd, gul/svart eller tryck för tillfälliga avspärrningar.
75mm / 500m / 110st
Kontakta oss om ni inte finner de material eller dimensioner ni söker.

MAGNETMATTA
Magnetmatta med eller utan tryckbar vinyl om blank/
matt/kulör för reklambudskap, lagermärkning, bil
skyltar, maskering vid lackering, inredningsdetaljer
mm. Tjocklek ifrån 0,4 - 2mm i olika bredder, längder
och ark. Andra egenskaper mot förfrågan.
SKANDIATAPE PRODUKTKATALOG
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ÖVRIGA PRODUKTER

KARDBORRBAND
Ett komplett sortiment av kardborrband både med och
utan häftämne. Finns i olika färger och med gummirespektive akrylbaserat häftämne, beroende på krav
och applikation.
16mm / 25m

20mm / 25m

TEFLONTEJP
Häftande och icke häftande teflon i olika kvalitéer och
utförande av skivad teflon, extruderad teflon, teflonduk.

TEJPHÅLLARE
Hållare för kontorstejp, packtejp, dubbelhäftande tejp,
transfertejp och för våra limpunkter (Glue Dots).

TÄCKPLAST, TÄCKPAPP
Produkter för skydd och täckning inom bygg- och
sanerings
industrin, såsom plastfolie, täckpapp,
saneringssäckar, sopsäckar och asbestsäckar.

STRÄCKFILM
Miljövänlig plastfilm för fixering av pallgods. Finns i
handrullar och i rullar avsedda för maskinsträckning.
Olika tjocklekar beroende på kundens krav.
450mm / 300m / 6st
125mm / 100m / 32st
Hållare till 125mm: 32st
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ÖVRIGA PRODUKTER

OBLATER
Runda förslutningsoblater i varierande pappers- och
plastmaterial. Stor variation av färger och diameter.
Permanent och avtagbart häftämne. Användnings
område: reklamutskick, med mera.

PRO-GUN
Dispenser för Bl-Dot/1500.

LIMPUNKTER (GLUE DOTS)
Permanenta och avtagbara. Finns i olika dimensioner och antal per rulle/förpackning. Även till handdispenser, så kallad pro-Gun.

GUMMERADE REMSOR

ETIKETTER

Packtejp där häftytan aktiveras i vatten. Används i manuella och elektriska maskiner. Finns i både armerat
och slätt papper i standardfärger vitt och brunt. Kan
även levereras i olika färger och med tryck.

Alla typer av tryckta och otryckta självhäftande
etiketter. Finns i rullar samt i lösa etiketter.

Kontakta oss om ni inte finner de material eller dimensioner ni söker.

SKANDIATAPE PRODUKTKATALOG
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Kontakta oss
Vi på Skandiatape kan tejp och hjälper dig gärna att välja rätt tejp för
varje användningsområde.

SKANDIATAPE AB
Brobyvägen 5A,
574 72 Landsbro
www.skandiatape.com
E-post: office@skandiatape.com
Telefon: 08-807940

