TA KNEKKEN PÅ
BYGGESTØV!
Dustec er en serie produkter spesielt
utviklet for støvbeskyttelse og tildekking.

STØVFRI BORING
STØVFRI KUTTING
STØVFRI SLIPING
STØVFRIE ROM
SIKKER TILDEKKING

–
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Dustec

– Tar knekken på byggestøv!

VARENR.

PRODUKT

BOR

NOBBNR.

111920

Dustec borholder 12 med støvavsug.

12 mm

51134932

Borholder i plast som tilkobles industristøvsuger for
effektiv oppsuging av støv og vann ved boring. Senterhjelp
av stål sørger for presis boring og lang levetid. Suger seg
fast til underlaget ved hjelp av en gummipakning, som
også fungerer på ujevne overflater.
Gjør at man kan jobbe med begge hendene og dermed
spare tid, og i tillegg blir det mindre rengjøring etterpå.
Fleksibel hals gjør tilkoblingen enkel, og adapter for
tilkobling av støvsuger følger med. Borholderen gjør
hulltaking både tryggere og enklere, på vegger, gulv og tak.
SPESIFIKASJONER:
Støvsugertilkobling: Ø 25-35 mm
Diameter bor: 1 – 12 mm
Lengde: 170 mm, Bredde: 85 mm

VARENR.

PRODUKT

BOR

NOBBNR.

111925

Dustec borholder 72 med støvavsug.

72 mm

51150892

Borholder i plast som tilkobles industristøvsuger for
effektiv fjerning av støv og vann ved boring. Senterhjelp av
stål sørger for presis boring og lang levetid. Suger seg fast
til underlaget ved hjelp av en gummipakning, som også
fungerer på ujevne overflater.
Gjør at man kan jobbe med begge hendene og dermed
spare tid, og i tillegg blir det mindre rengjøring etterpå.
Fleksibel krage gjør tilkoblingen enkel, og adapter for
tilkobling av støvsuger følger med. Borholderen gjør
hulltaking både tryggere og enklere, på vegger, gulv og tak.
SPESIFIKASJONER:
• Støvsugertilkobling: Ø 25-35 mm
• Diameter bor: 1 – 72 mm
• Lengde: 210 mm, Bredde: 125 mm

VARENR.

PRODUKT

KLINGER

NOBBNR.

111930

Dustec støvkappe 125 for kutting.

Ø 125 mm

51153665

Støvkappe i plast som tilkobles industristøvsuger for effktiv
oppsamling av støv ved kutting med vinkelkutter med
kutteskiver og diamantblad på Ø100-125mm.
Styrespor i forkant for nøyaktig kutting. Solid metallskjold
for innstilling av dybde og lang levetid. Spesielt egnet i
kombinasjon med diamantblad fra Bosun. Medfølgende
foringer gjør at støvkappen passer til de fleste vanlige
vinkelkuttere. Adapter for tilkobling av støvsuger følger
med.
SPESIFIKASJONER:
• Støvsugertilkobling: Ø 25-35 mm
• Diameter klinge: Ø 100-125 mm
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Dustec

– Tar knekken på byggestøv!

VARENR.

PRODUKT

SLIPEKOPPER Ø

NOBBNR.

111935

Dustec støvkappe 125 for sliping.

125 mm

51153737

Støvkappe i plast som tilkobles industristøvsuger
for effektiv oppsamling av støv fra vinkelsliper med
slipekopp Ø115-125mm, samtidig som den fungerer som
en beskyttelseskappe for økt sikkerhet.
Koster omkranser støvkappen og forhindrer
støvlekkasje. Spesielt egnet i kombinasjon med
slipekopper fra Bosun. Fremre del av
beskyttelseskappen er bevegelig, for enkelt å kunne
slipe mot vegger og kanter. Justerbar klemfeste av stål
sikrer solid montering på de fleste vanlige vinkelslipere.
SPESIFIKASJONER:
Støvsugertilkobling: Ø 25-35 mm
Diameter slipekopp: Ø 115-125 mm

VARENR.

PRODUKT

NOBBNR.

171010

Dustec støvdør i plast U med solid dobbelsidig glidelås.

44482476

Støvdør i plast beskytter mot støv og lukt ved oppussing og
vedlikeholdsarbeid. U-åpning med solid dobbeltsidig glidelås gjør det
enkelt å åpne og lukke døren, slik at man sikrer at støv og lukt ikke lekker til
tilstøtende rom.
Passer til døråpning opp til 1m bredde, og brettes sammen for enkel
oppbevaring slik at den kan brukes flere ganger.
SPESIFIKASJONER:
• Høyde: 220 cm
• Bredde: 112 cm
• Døråpning: 190 x 68 cm

VARENR.

PRODUKT

NOBBNR.

724000

Dustec byggventilator.

52563280

724002

Dustec fleksibel slange til byggventilator.
Dustec K35 mobil byggventilator. Fjerner støvet fra byggeplassen! Ventilerer
ut vond lukt for et bedre arbeidsmiljø. Unngå støv på overflatene. Enkel og
rimelig løsning. Effektiv vifte med sterk motor. Integrert bærehåndtak gjør
den enkel å flytte. Viftehus i robust plast. Kan tilkobles inntil 5 stk. slanger
a’ 7,5 meter.
Tilleggsutstyr som finnes til K35 (inngår ikke i esken):
• Slange 7,5 meter
• Plastslange for engangsbruk
TEKNISKE DATA:
• Luftinntak 3800 m3/time
• Motor 750 W
• Omdr/Min 2900 rpm
• Dimension
• Diameter 305 mm
• Vekt 14 kg

SPESIFIKASJONER:
• Beregnet til montering av opp til
37,5 meter utløpsslange.
• Luft mengde - oversikt
• Spenning - 230V AC~
• Frekvens - 50 HZ
• El Motor - 1 H.P – 750 Watt
• Strøm - 9 A
• R.P.M. – 2900
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Dustec

– Ta r k n e k k e n p å b y g g e s t ø v !

VARENR.

PRODUKT

M2

NOBBNR.

118850

Dustec melkepapp. Miljøvennlig tildekking.

50m2

50711901

Melkepapp brukes for å dekke til gulv, trapper og andre
overflater, og er mest brukt ved sparkel og malejobber.
Pappen er laget av nye cellulose fibre av høyeste kvalitet,
opprinnelig utviklet av TETRA PAK™, noe som gir enorm
styrke til produktet samtidig som det er tynnere og
lettere, vanntett, pustende og sklisikkert.
Den store bredden gjør det enkelt å dekke til store areal
raskt. Melkepappen inneholder ikke plast, noe som
gjør at den ikke er glatt og uten fare for muggdannelse
mellom pappen og underlaget. Overflaten har et hvitt
topplag, noe som gir en lys atmosfære på arbeidsplassen.
Skjøter tettest enkelt med tape.
Spesifikasjoner:
Bredde: 120-140 cm
Mengde: 50 m2

VARENR.

PRODUKT

BXL

NOBBNR.

118820

Dustec dekkfolie for harde gulv.

70 cm x 25 m

51153813

Selvklebende dekkfolie for harde gulv, som for eksempel
fliser, parkett, laminat og betong, som beskytter mot støv,
smuss, maling osv. Folien er svakt selvklebende, noe som
gjør at det er enkelt å dekke til større overflater uten
å benytte tape, og lagt med litt overlapp oppnår man
vanntette skjøter.
Perfekt for å beskytte overflater etter at de er ferdig lagt,
mens resterende arbeid utføres i byggeprosjektet, og
for generell tildekking og beskyttelse av gulv. Dekkfolien
har en tykkelse på 50 μ, noe som gjør den slitesterk og
robust mot rift.
Spesifikasjoner:
Lengde: 25 m
Bredde: 70 cm
Tykkelse: 50 μ

VARENR.

PRODUKT

BXL

NOBBNR.

118810

Dustec dekkfilt 300 med vanntett plast.

300 cm x 1 m

43898903

Dekkfilt av svært høy kvalitet (300 g/m ), svært velegnet
for beskyttelse av gulv ved nybygg og reparasjonsarbeid.
Filten ligger stødig, absorberer malingsflekker, støv og
lignende, og har vanntett plast på undersiden slik at
undergulvet er beskyttet. Den er svært sterk, har mange
bruksområder og kan brukes flere ganger.
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Spesifikasjoner:
Lengde: 10 m
Bredde: 1 m
Vekt: 300 g/m2
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