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SKYDDSPAPP ART NR. UTFÖRANDE MÅTT BREDD MM KVM

7209614 Plastad smal 700-1000 75
7209616 Plastad bred 1200-1600 75
7209615 oplastad bred 1200-1600 75

GOLVSKYDD ART NR. STORLEK TJOCKLEK VIKT/RULLE ÅNGGENOM- 
SLÄPPLIGHET

7292277 0,8 x 25 m Ca 1,8 mm 3,2 kg 70 g/m²/24 timmar
7292278 1,0 x 50 m Ca 1,8 mm 8,0 kg 70 g/m²/24 timmar

GOLVSKYDDSTEJP ART NR. STORLEK TJOCKLEK DIFFUSIONSTÄTHET

7292688 50 mm x 33 m 0,18 mm Under 8 g/kvm/24 tim

Kraftigt skyddspapp även kallat mjölkpapp, används som tillfälligt skydd vid t ex 
byggnadsarbeten och liknande.
Skyddspappen finns i två utföranden - oplastad och plastad (tunn plastfilm). Den 
oplastade används med fördel på trägolv för att inte stänga in fukt.
För montering av NOVIPro skyddspapp rekommenderar vi NOVIPro golvskyddstejp 
(art nr. 7292688).

NOVIPro Golvskydd gör det enkelt att skydda alla typer av underlag, både hårda som 
mjuka. Golvskyddet är gjort på filtmaterial med en ånggenomsläpplig PE-folie som 
har ett vätskeskyddande ytskikt. Det är lätt att lägga och sparar tid då golvskyddet 
har en självhäftande undersida vilket gör att man inte behöver använda tejp. Obser-
vera: Ska inte användas på vinylgolv utan PUR-topp eller på nylagda naturstensgolv 
som innehåller mycket fukt t.ex. marmor.

Mjuk PVC-tejp med gummihäftämne som används till skydds- och mjölkpapp samt 
vid skydd mot nötning på trösklar, foder, karmar, trappor etc. Används ej på obe-
handlad aluminium.
Den är lätt avrivbar och avtagbar med medium häftförmåga. Tål de flesta alkalier 
och syror. God åldringsbeständighet. Färg: gul.

TÄCKNING OCH SKYDD
Golvskydd



3

MILJÖFOLIE ART NR. STORLEK TJOCKLEK

7291382 2x50 m 0,10 mm

TÄCKFOLIE ART NR. STORLEK TJOCKLEK

7291383 2x25 m 0,05 mm

PRESENNING ART NR. VIKT PER M2 MÅTT

7253450 90 g 2,5x3,6 m
7253451 90 g 3,6x5,4 m
7253452 90 g 5,4x7,2 m
7253453 90 g 6,0x10,0 m
7253454 90 g 7,2x12,0 m

PRESENNING PRO ART NR. VIKT PER M2 MÅTT

7253446 180 g 3,0x5,0 m
7253447 180 g 4,0x6,0 m
7253448 180 g 5,0x8,0 m
7253449 180 g 6,0x10,0 m

Miljöfolie används som skydd i olika miljöer. Den är transparent vilket gör den opti-
mal vid exempelvis täckning av fönster. Miljöfolien är seg då den har en tjocklek på 
0,10 mm. Miljöfolien är tillverkad av återvunnen polyeten.

Täckfolie används som skydd i olika miljöer. Täckfolie skyddar vid målningsarbete, 
från läckage i bilverkstäder eller där en produktionsmaskin smutsar ned. Täckfoli-
en är lätt och smidig att arbeta med och har en tjocklek på 0,05 mm. Täckfolien är 
tillverkad av polyetylen.

Lättviktspresenningen, 90 gr, består av två lager LD-polyeten på var sida om nät 
av HDpolyeten. Presenningen är fållad runt kanterna med öljettringar med jämna 
mellanrum för att kunna förankra och säkra den med presennings tampar.
Lättviktspresenningen är ett bra alternativ för tillfällig men även som emballering 
för industrin, vid transporter eller på byggarbetsplatsen. Måttolerans är +/- 10%.

Kvalitets presenning Pro 180 gr, som tål väder och vind. Består av armerad polyeten. 
Formstabil med repförstärkta kanter och extra förstärkta hörnskydd. Presenningen 
är fållad runt kanterna med öljettringar av aluminium med jämna mellanrum för att 
kunna förankra och säkra den med presenningstampar. Den är dessutom tvättbar 
och kan återanvändas. Måttolerans är +/- 10%.
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