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TAPE LØSNINGER

MALERTAPE & 
REPARATIONSTAPE

Norton_Tape_Brochure_2020_Danish.indd   1Norton_Tape_Brochure_2020_Danish.indd   1 06/10/2020   14:0606/10/2020   14:06



M
A

LE
R

TA
P

E

www.S-G-A.dk2

SIDE 6 - 7 MALERTAPE INDEN/UDENDØRS

MALER
TAPE

INDEX

SIDE 10 - 11 REPARATIONSTAPE INDEN/UDENDØRS

REPARATIONSTAPE

SIDE 8 - 9 MALERTAPE - Japansk papir Washi INDEN/UDENDØRS

MALERTAPE
JAPANSK PAPIR WASHI

SIDE 5 UDVÆLGELSES GUIDE

SIDE 3 - 4 NORTON TAPE TIPS - En guide til malertape

SIDE 3 PAKKESTØRRELSE

Norton_Tape_Brochure_2020_Danish.indd   2Norton_Tape_Brochure_2020_Danish.indd   2 06/10/2020   14:0606/10/2020   14:06



M
A

LE
R

TA
P

E

www.S-G-A.dk 3

NORTON TAPE TIPS - En guide til MALERTAPE

1. VÆLG DEN RIGTIGE TAPE
Sikrer du bruger den bedste Norton tape til opgaven,  
se udvælgelses guiden S4.

2. FORBERED OVERFLADEN
Rens overfladen og vær sikker på den er tør og fri for støv.
Dette hjælper til, at tapen hæfter korrekt.

3.  TRÆK TAPE AF RULLEN, LIDT AF GANGEN. FASTGØR TAPEN 
TIL OVERFLADENS KONTURER.

Tryk den fast efterhånden og undgå at strække tapen, da det kan resultere i den løsner sig 
eller den knækker.

4. FORSEGL HJØRNERNE
Pres tapen om hjørnerne godt ned med fingrene eller brug en spartel til af forsegle hjørnet 
og dermed minimere malingen bløder igennem. Dette gøres umiddelbart før der males.

5.  FJERN TAPEN
Træk tapen af overfladen i en 45° vinkel og i en moderat bevægelse. Hvis klæbemidlet 
begynder at hænge ved, så ændres vinklen til 90°. Hvis malingen bliver trukket op med 
tapen så prøv, at løsne tapen med en hobbykniv inden tapen trækkes af.

PAKKESTØRRELSE
Tilføjelsen af tape til Norton familien fik os til, at designe det komplette sortiment fra bunden. Vi ville have 
udvælgelsen af tape til, at være enkel og klar uden grund til tøven hos kunden når han/hun ser Norton tape for 
første gang.

BRAND

Til at stole på.

GRAFISKE IKONER

Hurtig, nemt at følge 
specifikationer og 
funktioner.

TAPE NAVN

Produktbeskrivelse

TAPE STØRRELSE

Øjeblikkelig let at læse  
og vælge

OPGAVE IKON

Visuelt eksempel på hvor 
tapen kan anvendes.

PAKKESTØRRELSE / TIPS
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GENEREL INFORMATION / HANDY 

OPGAVE
Malertape benyttes til at beskytte mod maling, spray, skidt eller skrammer. Benyttes alene, med 
afdækningsfolie eller afdækningspapir, på glas, træ, gips, maling, mursten, fliser eller andre underlag.

OVERFLADE DER SKAL TAPES
Det er vigtigt at overveje hvilken type overflade tapen skal fastgøres til, således der kan vælges den 
bedst egnede tape til opgaven. 

VEDHÆFTNINGS NIVEAU
Det valgte vedhæftningsniveau skal matche overfladen som der skal klæbes på - det sikrer tapen 
kan fjernes igen uden at beskadige underlaget. Tapet og andre porøse overflader kræver tape med 
en lav klæbeevne. Beton, tæpper og andre grove overflader kræver et stærkt klæbemiddel.

REN FJERNELSE
Ren fjernelse kan påvirkes af tape type, hvor længe det har siddet, udsættelse for sollys, fugt, 
omgivende temperatur, maling eller overfladebehandlingen og styrken af overfladen hvorpå tapen er 
påført. Malertape skal såvidt muligt fjernes så snart malingen er tør.

KLÆBEMIDDEL TYPER
GUMMI HARPIKS KLÆBEMIDDEL er bedst til at modstå gennemsivning i hjørner men klæbemidlet 
bliver stærkere over tid. Det er ikke UV resistent så skal fjernes straks det er muligt.
AKRYL KLÆBEMIDDEL er resistent overfor og holder sin klæbeevne konstant, den holder dog ikke 
så godt i hjørner, men har en længere levetid.

RYGMATERIALE TYPER
CREPEPAPIR er bedst egnet til afdækning rundt om hjørner og konturer og gør afdækning lettere. 
WASHI PAPIR er bedst til lige linjer og rene hjørner.  
LÆRREDS RYGMATERIALE er ideel til fugtige eller våde områder f.eks. udendørs..

AFDÆKNINGSTIPS & TEKNIK
Læs altid instruktionen på tape emballagen og malerspanden inden du begynder. Vær sikker på, 
at alle overflader er rene og tørre inden tapen fastgøres.  Sørg for at fjerne støv fra slibning og 
eventuelle rengøringsmidler. Brug en klud til dette.

OPGAVE
Læg tapen hen ad underlaget så den følger konturer - undgå at strække tapen da rygmaterialet er 
designet til, at tilpasse sig overfladen. Tapen kan krympe når der spraymales eller under tørring og det 
er derfor vigtigt, at tapen har så meget elasticitet tilbage som muligt for, at undgå at den løfter sig eller 
knækker. Tryk hjørnet af tapen fast for sikre den klæber ordentligt, for at sikre mod gennemsivning.

FJERNELSE AF TAPE
Moderat hastighed er det bedste. Hives tapen hurtigt af risikerer man overrivning, mens langsom 
fjernelse risikerer, at overføre klæbemiddel til overfladen. Vinkel når tapen fjernes: En 45° vinkel 
virker bedst. Træk tapen af. Hvis klæbemidlet begynder, at overføres til underlaget så ændres 
vinklen til 90°, som kan virke bedre. Vedhæftningen af gummi harpiks klæbemiddel forstærkes som 
tiden går, derfor er det altid tilrådeligt at fjerne tapen så snart malerarbejdet er overstået.

FEJLFINDING PRO TIPS
• Efterlades tapen fastgjort for længe vil klæbemidlet tørre op og være vanskelig at fjerne. Hvis det 

sker så gennemblød tapen med et opløsningsmiddel f.eks. eukalyptus olie eller en citrusbaseret 
væske i fem minutter inden tapen skrabes af.

• Overfladen som dækkes med tapen tager skade når tapen fjernes fordi tapen ikke er korrekt 
anvendt. Varm tapen op med en hårtørrer - det hjælper når den skal fjernes.

• Maling skaber en “hud” hvor der males. Steder hvor malingen har dannet “hud” henover 
malertapen, kan det være nødvendigt at gennemskære malingen langs malertapen for at frigøre 
tapen og få en skarp kant.
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UDVÆLGELSESGUIDE

MALERTAPE
Udvælgelsesguide

Maling & 
dekoration

Facader Præcision Samurai  
Multi-overflader

Samurai  
skrøbelige 
overflader

Fjernes rent op til 2 Dage 14 Dage 10 Dage 14 Dage 60 Dage

Brug Indendørs Inden/udendørs Indendørs Inden/udendørs Indendørs

Hjørne finish God God Præcision Samurai præcision Samurai præcision

Afdækning af malede / emaljerede overflader

Mursten

Blokke

Beton

Skabe

Døre

Gipsplader

Lofter

Vinduer og 

Aluminium

Metal

Afdækning af sårbare 

Nytørret maling **

Tapet ##

Afdækning af andre 

Glas

Laminat

Plastik  

Porcelæn

Naturstens bordplader

Tæppe

Terracotta

Tagsten  

Pudsede vægge

Træ (ubehandlet)

Gulvbrædder (poleret)

Belægning som påføres efter afdækning

Vandbaseret maling

Oliebaseret maling

Struktur / Udendørs gips

MALERTAPE
Når det kommer til malertape er det vigtigt at vælge den rigtige tape til den rette opgave. Materialet kan være glat 
eller porøst, hårdt eller blødt, malet eller råt og alt derimellem. Det er netop derfor vi har lavet denne simple guide 
nedenfor, så du kan lave det rette valg og opnå det bedste resultat uden det mindste besvær. Mere dybdegående 
information om tape kan findes på sidste side.

Bemærk:  Anbefalet    Velegnet  
 
** Afgør om malingen er tør, se malerleverandørerens anbefaling for hvornår malingen er så tør, at den kan 

afvaskes.
## Væg dekorationer varierer meget og det er derfor vigtigt, at teste om tapen kan fjernes igen på et ikke 

synligt sted inden der startes på opgaven.

BEMÆRK: DENNE FOLDER ER KUN TÆNKT SOM EN GUIDE. 
Det er brugerens ansvar at sikre egnetheden af produktet.
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MALERTAPE
TIL KREATIVE GØR DET SELV’ERE ELLER PROFESSIONELLE
Norton malertape er udviklet til alt fra generelle opgaver til professionelle opgaver på 
en bred vifte af materialer, giver det bedste resultat, let at bruge og yderst alsidig.

Opgaverne rækker fra skrøbelige overflader, tapet, lofter, fliser, polerede overflader, 
fodpaneler, malede overflader og mure (vand og oliebaserede malinger - til tørre mure, 
glas, aluminium, stål, facader, beton, mursten og tagsten.

MALE- OG DEKORATION BREDDE 
(mm)

LÆNGDE 
(m)

KARTON 
MÆNGDE VARENR. STREGKODE

18 50 48 78072710019 8719362236263*

24 50 36 78072710020 8719362236270

36 50 24 78072710021 8719362236287

48 50 24 78072710022 8719362236294

• Rygmateriale af crepepapir. Gør tapen komfortabel og ensartet når 
den skal formes om et hjørne.

• Alsidig på forskellige underlag. Velegnet til glatte og delvist-glatte 
overflader.

• Let at fjerne. Tapen går ikke itu når den tages af, den fjernes hurtigt og 
effektivt.

• Rives let over i hånden. Ubesværet kan længden afpasses så den 
passer til opgaven.

• Gummibaseret klæbemiddel. Giver øjeblikkelig vedhæftning på en 
bred vifte af overflader og sparer tid og arbejde med afrensning.

2
DAYS IN

PRECISION
10
DAYS IN

60
DAYSPRECISION OUT/IN

PRECISION
14
DAYS OUT/IN

COLOUR
BLACK SILVER

STRONG OUT/IN

OPGAVER
Almene opgaver, tør væg, glas, aluminium, stål, vand- og oliebaseret 
maling.

“MALERTAPE LØSNINGER”

* *Produktionsvare
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PRÆCISION BREDDE 
(mm)

LÆNGDE 
(m)

KARTON 
MÆNGDE VARENR. STREGKODE

18 50 48 78072710204 8719362236805*

24 50 36 78072710206 8719362236539

36 50 24 78072710229 8719362236546

48 50 24 78072710230 8719362236553

• Rygmateriale af crepepapir. Gør tapen komfortabel og ensartet når 
den skal formes om et hjørne.

• Alsidig på forskellige underlag. Velegnet til glatte og delvist-glatte 
overflader.

• Ren fjernelse af tapen i op til  10 dage. Giver mulighed for lade tapen 
sidde uden limen overføres til underlaget.

• Rives let over i hånden. Ubesværet kan længden afpasses så den 
passer til opgaven.

• Indendørs opgaver. Alsidig tape designet til, at give en præcis finish 
rundt om i hjemmet.

2
DAYS IN

PRECISION
10
DAYS IN

60
DAYSPRECISION OUT/IN

PRECISION
14
DAYS OUT/IN

COLOUR
BLACK SILVER

STRONG OUT/IN

OPGAVER
Premium kvalitet, tørre vægge, mursten, glas, aluminium, stål, vand- 
og oliebaseret maling.

FACADE BREDDE 
(mm)

LÆNGDE 
(m)

KARTON 
MÆNGDE VARENR. STREGKODE

24 25 36 78072710032 8719362236331

36 25 24 78072710033 8719362236348

48 25 24 78072710034 8719362236355

• Udendørs extreme malertape. En stærk vandfast lærredsryg, som 
specielt fremstillet til svære udendørs opgaver.

• Ren fjernelse af tapen i op til 14 dage. Specielt klæbemiddel til porøse 
overflader.

• Sej og slidstærk. Kraftigt UV-resistent klæbemiddel og stærk vævet 
lærredsryg med vejrbestandig PE-coating.

• Premium kvalitet. Særligt udviklet til den professionelle bruger, som 
en malertape, man kan have tillid til i alle situationer.

• Mange forskellige overflader. Klæber på beton, sten, mursten og 
malede overflader.

• Almindelige opgaver. Velegnet til, at fastgøre og sammensætte 
PE-plader og almindelige tape opgaver på såvel arbejdet som på 
byggepladsen.

2
DAYS IN

PRECISION
10
DAYS IN

60
DAYSPRECISION OUT/IN

PRECISION
14
DAYS OUT/IN

COLOUR
BLACK SILVER

STRONG OUT/IN

OPGAVER
Facader, beton, mursten, tagsten, grove og porøse overflader såvel som 
vinduer, glas og træ.

“MALERTAPE LØSNINGER”

* *Produktionsvare
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SAMURAI  
MULTI-OVERFLADER BREDDE 

(mm)
LÆNGDE 

(m)
KARTON 
MÆNGDE VARENR. STREGKODE

24 50 36 78072710028 8719362236300

36 50 24 78072710029 8719362236317

48 50 24 78072710030 8719362236324

• Washi ryg. Fladt papir, der er modstandsdygtigt mod gennemblødning 
og sikrer skarpe linjer.

• Medium klæbemiddel. Kan anvendes på en bred vifte af underlag.

• Ren afrensning i op til 14 dage. Specielt produceret klæbemiddel, som 
giver udvidede muligheder for afdækning på forskellige underlag.

• Fremragende UV-resistens. Selv efter lang eksponering af sollys er 
tapen let at fjerne.

• Professionel premium kvalitet. Konsekvent god med en høj 
trækstyrke, en fremragende tape til de mest krævende maleropgaver.

‘VORES BEDSTE TAPE TIL DATO’

2
DAYS IN

PRECISION
10
DAYS IN

60
DAYSPRECISION OUT/IN

PRECISION
14
DAYS OUT/IN

COLOUR
BLACK SILVER

STRONG OUT/IN

OPGAVER
Ultimativ kvalitet, mange overflader, malede overflader, 
vægbeklædning, fodpaneler, lofter, metal og glas.

Norton_Tape_Brochure_2020_Danish.indd   8Norton_Tape_Brochure_2020_Danish.indd   8 06/10/2020   14:0606/10/2020   14:06
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SAMURAI  
SKRØBELIGE OVERFLADER BREDDE 

(mm)
LÆNGDE 

(m)
KARTON 
MÆNGDE VARENR. STREGKODE

24 50 36 78072710040 8719362236362*

36 50 24 78072710043 8719362236379*

• Washi ryg. Fladt papir, der er modstandsdygtigt mod gennemblødning 
og sikrer skarpe linjer.

• Let vedhæftning. Ideel til sårbare overflader såsom gipsvæg og tapet.

• Ren afrensning i op til 60 dage. Det særlige klæbemiddel kan hæfte på 
en lang række af underlag.

• Fremragende UV-resistens. Selv efter lang eksponering af sollys er 
tapen let at fjerne.

• Professionel premium kvalitet. Konsekvent god med en høj trækstyrke, 
en fremragende tape til de mest krævende maleropgaver.

‘VORES BEDSTE TAPE TIL DATO’

2
DAYS IN

PRECISION
10
DAYS IN

60
DAYSPRECISION OUT/IN

PRECISION
14
DAYS OUT/IN

COLOUR
BLACK SILVER

STRONG OUT/IN

OPGAVER
Ultimativ kvalitet, skrøbelige overflader, nymalede overflader (24 timer), 
tape, vægfliser og polerede gulvbrædder.

* *Produktionsvare

Ovenstående sammenlignelige 
billeder viser forskellen ved maling, 
mellem Samurai tape (venstre) og 

traditionel malertape (højre).

Det viser tydeligt at mens traditionel 
malertape lader malingen bløde ind 
under kanterne, Samurai derimod 

efterlader en ren skarp kant på 
alle overflader - som ovenfor på en 

FANTASTISKE 
RESULTATER
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REPARATIONSTAPE
GRIZZLY REPARATIONSTAPE
Multifunktionel reparationstape med høj styrke til sikring, forsegling, fastholdelse, 
reparation og et utal af andre opgaver.

PVC REPARATIONSTAPE
Denne tape giver fremragende muligheder for let at forme tapen rundt om konturer.  
Når noget skal sættes hurtigt og pålideligt sammen, er denne tape den rigtige at bruge. “REPARATIONSTAPE LØSNINGER”

PVC REPARATIONSTAPE BREDDE 
(mm) FARVE VARENR. STREGKODE

48 25 36 Sølv 78072710101 8719362236447

48 25 36 Sort 78072710102 8719362236454*

• PVC specialitet. Producere af PVC for, at give fremragende stræk, 
formbarhed og holdbarhed.

• Mutifunktionel. Ideel reparationstape til en bred vifte af opgaver inde- 
såvel som udendørs.

• Diskret reparation. Tapen findes i både sort og sølvfarvet og giver 
mulighed for at lave en mere diskret finish.

• Stærkt klæbemiddel. Stærk holdbarhed for en hurtig og pålidelig 
fastgørelse.

2
DAYS IN

PRECISION
10
DAYS IN

60
DAYSPRECISION OUT/IN

PRECISION
14
DAYS OUT/IN

COLOUR
BLACK SILVER

STRONG OUT/IN OPGAVER
Generelle reparationer i husholdningen, inden- og udendørs brug og 
ideel til samling af plastik.

* *Produktionsvare
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“REPARATIONSTAPE LØSNINGER”

… OG 
MEGET 
MERE

FUNKTIONER
Ultra stærk
Sikker
Vandfast
Industrielle opgaver

Industrien
Film
Belysning
Scener
Lyd

Opgaver
Camping
Bilen
Husholdning
Nødstilfælde
Indpakning
Bundtning
Sikring
… og meget mere

KLÆBER SOM... 
INGEN ANDEN

ULTRA
STÆRK
REPARATIONSTAPE

GRIZZLY REPARATIONSTAPE BREDDE 
(mm) FARVE VARENR. STREGKODE

50 9 24 Sort 78072710096 8719362236409*

50 9 24 Sølv 78072710097 8719362236416*

50 18 12 Sort 78072710099 8719362236423*

50 18 12 Sølv 78072710100 8719362236430

• Ultra stærk. Kraftig tape med høj styrke, som er nem at rive over.

• Multfunktionel brug. Ideel til sikring, forsegling, fastholdelse, 
reparation og et utal af andre opgaver.

• Ekstra stærk klæbemiddel. Ingen rester efterlades på underlaget.

• Professionel premium kvalitet. Konstant god formbarhed og høj 
trækstyrke, en fremragende tape til de mest krævende opgaver.

OPGAVER
Hurtige reparationer, i bilen, sikring af kabler til gulvet, fastgørelse af 
bannere til væggen, reparation af presenniger, budte ting sammen, 
lukning af papkasser, på camping og midlertidige husholdnings opgaver.

* *Produktionsvare
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www.S-G-A.dk
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEASaint-Gobain Abrasives A/S

Dybendalsvænget 2 
DK-2630 Taastrup
Danmark

Tel: +45 46755244

www.s-g-a.dk

Norton og Grizzly er registrerede varemærker fra Saint-Gobain Abrasives
 
Form # 3823
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