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Foto af malermester Jesper Jansen og maler Stine Seiler Liljedahl

GODE GRUNDE

TIL AT KOMME TÆTTERE PÅ DYRUP
Vi bidrager til
udvikling af din forretning
Dyrup Pro Uddannelse tilbyder relevante
kurser og opdaterer din viden, så du bliver
en endnu bedre maler. Vi ser din forretnings potentiale og tilbyder uddannelse
i produkter, teknik og løsninger. Og har
du særlige behov eller ønsker til kurser
indenfor ledelse, drift, økonomistyring
eller bare en mindre produktgennemgang
for præcis din virksomhed, så er Dyrup
klar til at hjælpe dig.
Teknisk rådgivning
og sparring i hverdagen
Dyrup stiller nogle af landets dygtigste
teknikere til din rådighed, så du er klædt
på til enhver udfordring. Vi har stor kompetence og erfaring. Og vi vil gerne være
med, både før du starter på projektet og
undervejs.
Fuldt sortiment og alle
fordelene ved at handle ét sted
Vores brede sortiment af kvalitetsprodukter til den professionelle maler gør,
at du kun behøver én leverandør. Dyrup
Pro møder dig med 25 centre fordelt over
hele landet. Her møder du kompetente og
løsningsorienterede medarbejdere, andre
professionelle malere, sparring, gode tilbud og verdens bedste Pro-service.

2

Telefonbestilling
med hurtig levering
Vi har respekt for din tid, og tilbyder
dag-til-dag levering i hele landet –
direkte til dit lager eller på byggepladsen.
Kontakt din Dyrup salgkonsulent eller dit
Dyrup Pro center for levering - de ved
præcis hvad du plejer og foretrækker, så
du kan koncentrere dig om at male.
Branchens bedste
administration gør det nemt
Dyrup tilbyder dig gratis styring af
dine opgaver med en Dyrup Pro
Sagsstyringskonto. Kontoen sikrer dig,
at alle relevante oplysninger på sagen
registreres, så din sagsopfølgning og
kundefakturering bliver betydelig
nemmere. Desuden letter vores
elektroniske fakturering din egen økonomistyring.
Tilmeld dig vores e-mail nyhedsbrev,
så holder vi dig opdateret om nyheder,
sæsonrelevante emner eller andet, der
sker hos Dyrup. Tag fat i din salgskonsulent for tilmelding, eller tilmeld dig
i dit lokale center.
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GENERELLE TIPS
TIL BOLIGRENGØRING,
FX RENGØRING AF FLYTTELEJLIGHEDER
Generelt: Lad produkterne gøre
arbejdet for dig og tør efter med rent
vand efter 5 min.
All-over
Start nederst og arbejd opefter på
vægge, skabslåger, paneler, døre og
lignende, der efterfølgende skal males.
Brug evt. en ren fladmoppe dyppet i en
Grundrens-opløsning til at vaske vægge
og lofter ned med.
Gulve
Sørg for at begrænse vandforbruget,
når du vasker linoleum og lakerede
trægulve. Brug 0,3-1 % Kombirens. Brug
specialmiddel til olierede og sæbebehandlede gulve.

Køkkener
Fedtstoffer på skabe, bag komfur og
andre overflade i køkkenet fjernes med
Kombirens. Påfør, lad virke i 5 min og
vask efter med rent vand. Gentag til alt
fedstof er væk.
Toilet & bad
Fuger på væg og gulve skal vandes,
inden der påføres Kalkrens. Påfør
Kalkrens, lad produktet virke (det skummer hvidt op, så længe det virker) og
skyl af med rent vand. Gentag indtil al
kalk er væk.
Brug Kombirens til at fjerne sæberester
og snavs på badeværelset.
Husk at rengøre vandlåse efter endt rengøring og fyld nyt vand i.
OBS! Brug ikke Kalkrens på marmor og
brug det med forsigtighed på terazzo.

4

RENGØRING
Dyrup Grundrens
er velegnet til hovedrengøring og grundrengøring før malebehandling. Kan bruges på
alle overflader, der kan tåle vand (ikke bøg og eg). Fjerner effektivt snavs, fedtstoffer,
sod og nikotin. (3113)

Dyrup Kombirens
er velegnet til grundrengøring af køkkenelementer, borde, vægge og inventar, samt
vægge og sanitet på badeværelset. Særdeles effektivt universalrengøringsmiddel med
alkalisk reaktion. Rengøring af gulve, vægge, maskiner, inventar m.m. i køkkener.
Opløser snavs, fedtstoffer, proteinstoffer m.m. Har antibakteriel og antistatisk virkning. (3114)

Dyrup Kalkrens
er en koncentreret, fortykket kalkfjerner til afkalkning af brusekabiner, toiletter og
armaturer. Særdeles effektiv kalk- og rustfjerner med sur reaktion til brug på gulve,
vægge, sanitet, inventar m.m. i våde rum. Kan anvendes på malede flader, chrom,
rustfrit stål, aluminium, jern, kobber, klinker, fajance. (3115)

Start opgaven med den rette behandlingsvejledning, så sparer du tid og penge

TESA AFDÆKNINGSTAPE
Tesa Precision Mask® sortiment
– Præcise og skarpe malerkanter!
Tesa tilbyder et komplet sortiment af afdækningstapes, som giver særdeles præcise
og skarpe malerkanter ved alle maleropgaver. Disse produkter sikrer de bedste
resultater på forskellige overflader indendørs og udendørs, grundet det specielt tynde
papirmateriale og de særligt tilpassede klæbere.
• Precision Indoor (gul), 4334 kan sidde op til 5 måneder indendørs.
(8805-63/64/65/66)
• Precision Sensitive (rosa), 4333 til afdækning af sarte overflader såsom tapet
og lign. (8805-82)
• Precision Outdoor (blå), 4439 til udendørs afdækning, da den er UV- og
vejrbestandig op til 8 uger. (8805-80/81)

Tesa Easy Cover
– Afdækning af store områder inden- og udendørs
2-i-1-løsningen til afdækning og beskyttelse af store arealer ved maler-, stuk- og
sprayarbejde.
• Easy Cover Papir, 4364. Afdækningspapir og tape i ét til beskyttelse af gulvlister og
lignende. Kan sidde op til 7 dage. (8805-40)
• Easy Cover Universal, 4368. Transparent folie og tape i ét, som grundet de statiske
egenskaber smyger sig til overfladen. Kan sidde op til 7 dage. (8805-40/45/47/48)
• Easy Cover UV Ekstra Stærk, 4373. Transparent/kraftig folie og lærredstape i
ét som er ideel til afdækning af vinduer i forbindelse med pudse-, gips- eller
malerarbejde. Til krævende og langvarig beskyttelse udendørs. Kan sidde op til
8 uger udendørs. (8805-49/50/51/52)

Tesa Overfladebeskyttelsesfolie, 4848
Beskytter mod tilsmudsning og skader inden- og udendørs i længere tid. Særligt
egnet til større overflader ved maling, pudsarbejde, facaderenovering m.m. Kan
let fjernes uden at efterlade klæberester i op til 4 uger, selv ved udendørs brug.
(8805-90/91)
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Tesa Standard lærredstape, 4662
Til sammenføjning og fastgørelse af byggematerialer o. lign. Høj
klæbekraft selv på ujævne overflader. Ikke egnet på sarte overflader.
Fleksibel, kraftig og vandtæt lærredstape. Nem at rive over i hånden,
når tapen fjernes. Ikke egnet på sarte overflader. (8805-35)
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SPARTEL- OG FUGEMASSER
Dyrup Acrylfuge
er en hvid acrylfugemasse til indendørs fugning. Anvendes omkring døre og vinduer
samt til udfyldning af revner, pladesamlinger, rørgennemføringer m.m. Fugemassen er
særdeles velegnet på flader som eloxeret aluminium, behandlet træ, beton, mursten,
glas m.m. før grundbehandling. CE mærket. (6036/103879)

Dyrup Malerfinish
er en hvid fugemasse til indendørs og udendørs fugning og tætning ved paneler,
karme, pladesamlinger, lette skillevægge samt til såvel mindre revner og sprækker
som til fuger fra 0-25 mm bredde. Anvendes på overflader som træ, beton, mursten
m.m. Kan slibes og giver perfekt bund for efterfølgende finish med maling. CE mærket
og phtalatfri. (6039/103946)

Dyrup Letvægtsfiller
er en brugsklar spartelmasse til indendørs udfyldning af mindre revner, huller og
statiske fuger i én arbejdsgang. Anvendes på beton, murværk, pudslag og gips. Gør
underlaget helt jævnt, er hurtigtørrende - klæbefri efter ca 10-20 min., gennemhærdet efter en time. (8215-50)

Dyrup Filla
er en gipsbaseret spartelmasse til indendørs hulreparation i gips, træ, beton, puds
mm. Synker minimalt og er let, at slibe. Tørretid 1 time. (8260-11)

Dalapro Snedkerifinish
er en hvid, ekstra finkornet håndspartelmasse til spartling af karme, døre, låger eller
lignende overflader indendørs. Grundet sin gode vedhæftning, fylde- og bæreevne
udgør den spartlede overflade et godt underlag for maling. (8260-91)

Dana Fibergipsspartel 630
anvendes specielt til spartling af samlinger samt fuldspartling af fibergipsplader.
Produktet anbefales af Fermacell. (8216-43)

SPARTELPRODUKTER
Dyrup Let Spartel Vådrum
er en blågrå spartelmasse til spartling indendørs i vådrum på gipsplader, beton,
cement, puds m.v. Kan påføres op til 4 mm lagtykkelse uden revnedannelse. (6048)

Dyrup Let Spartel Medium
er en lys grå, allround spartelmasse med lav vægtfylde. Kan anvendes i tørre rum
til spartling af puds, beton, gipsplader, gipspladesamlinger, væv m.m. Er velegnet til
diverse reparationsarbejder og kan påføres i op til 4 mm lagtykkelse. Synker minimalt.
Kan filtses. Svanemærket. (6042)

Dyrup Let Spartel Grov
er en grå let spartelmasse med ekstra lav vægtfylde. Kan anvendes i tørre rum til
spartling af puds, beton, gipsplader, væv m.m. Er velegnet hvor ekstra stor lagtykkelse
er påkrævet og kan påføres i op til 8 mm lagtykkelse. Synker minimalt. (6043)

Dyrup Rullespartel Medium
er en grå spartelmasse til påføring med rulle, hvilket gør påføringen meget nem.
Særligt velegnet til udligning af fx glasvæv eller andre ujævne overflader. Kan
påføres i 1-2 mm per lag og ved efterfølgende udglatning med Flexogrip spartel
opnås nemt en meget flot og ensartet finish med minimum slibearbejde. (6050)

Dyrup Let Sprøjtespartel Medium
anvendes i tørre rum til spartling af beton, puds mv. samt på gipsplader til ilægning af
papirsremser. Kan påføres i op til 4 mm lagtykkelse. Har lang åbentid og særdeles god
vedhæftning. Let at slibe og kan filtses. Svanemærket. (6047)

Dyrup Let Sprøjtespartel Grov
anvendes i tørre rum til spartling af beton, puds mv. samt på gipsplader til ilægning
af papirsremser. Kan påføres i op til 10 mm lagtykkelse. Har lang åbentid og særdeles
god vedhæftning. Let at slibe og kan filtses. (6049)

10

KNAUF
Corner Flex Tape Easy Skinne
sikrer stærke og lige hjørner. Forstærket kunstfiber. Er formbar i mange vinkler og grader. Kan også bruges på buer, der både går indad og udad. Ligeledes til spartling fra
vinkel og ned i lige kant. (8740-15)

Green Line Easy Filler Light universalspartel
anvendes til spartling af gipspladesamlinger og fuldspartling, til alle lag.
Produkterne er hurtige at påføre, nemme at bearbejde og har god vedhæftning.
• Easy Filler Light Tool er maskinspartel til sprøjteanlæg og Bazooka m.m.
• Easy Filler Light Hand er håndspartelmasse. (8740-91) (8740-92)

Brug os. Spar tid og penge med teknisk rådgivning og god behandlingsvejledning
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DALAPRO
SPARTELPRODUKTER
Dalapro Lightning Sprøjtespartel
er færdigblandede sprøjtespartelmasser beregnet til maskinpåføring på tørre overflader
til de fleste normalt forekommende materialer og underlag.
• Dalapro Lightning Premium er en hvid svanemærket sprøjtespartel, specielt velegnet
til fuldspartling af gipsplader. Er godkendt til ilægning af papirstrimmel. (8260-23).
• Dalapro Lightning Nova er lys grå og har en høj og jævn kvalitet/konsistens.
Godkendt til ilægning af papirstrimmel. Svanemærket. (8260-65)
• Dalapro Lightning Max (Grov) er grå og ekstremt højtfyldende. Velegnet til
fuldspartling. Svanemærket. (8260-20)

Dalapro Roll Rullespartel
er rullespartelmasser egnet til normalt forekommende underlag som vægge og lofter
indendørs.
• Dalapro Roll Max er grå svanemærket rullespartel med høj fyldningsevne. (8260-62)
• Dalapro Roll Nova er grå, svanemærket rullespartel, ekstra smidig. (8260-63)

Dalapro Håndspartel er færdigblandede spartelmasser til vægge og lofter.
• Dalapro Joint er udviklet specielt til Ilægning af papirstrimmel i gipspladesamlinger.
(8260-37)
• Dalapro Nova er let og smidig at arbejde med. Godkendt til ilægning af papirstrimmel.
Svanemærket. (8260-59)
• Dalapro Max (Grov) med høj fyldningsevne til store udspartlinger og ujævnheder samt
fuldspartling på grove underlag. Svanemærket. (8260-33)
Dalapro Pulverspartel
er hvide pulverspartler godkendt til gipspladesamlinger. De er godkendt til papirstrimmel. Velegnede til fuldspartling, og til små såvel som store reparationer. Synker ikke og
revner ikke.
• Dalapro DM 20 – når du ønsker hurtig tørring. Lagtykkelse 1-50 mm. (8260-35)
• Dalapro DM 40 – renovering såvel som nybyggeri. Lagtykkelse 1–50 mm. (105474)
• Dalapro DM 60 – når du gør det store arbejde. Lagtykkelse 1-50 mm. (8260-34)
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Mød os i ét af de 25 pro-centre

ARDEX
SPARTELPRODUKTER
ARDEX A 828
er en indendørs filler. Hurtighærdende reparationsspartelmasse på gipsbasis. Velegnet
til reparation efter el-udfræsninger. Lagtykkelser fra 0 - 50 mm. Let og hurtig at blande.
(5 kg 8742-19/12,5 kg 8742-20)

ARDEX A 826
er en indendørs vægspartelmasse til fuldfladespartling. Velegnet til gipspladesamlinger
med papirstrimler. Meget smidig. Konstant konsistens i 60 min. Lagtykkelse fra 0 - 30
mm i én arbejdsgang. (8742-15)

ARDEX F 5
er en indendørs vægspartelmasse til fuldfladespartling. Velegnet til gipspladesamlinger
med papirstrimler. Meget smidig. Konstant konsistens i 60 min. Lagtykkelse fra 0 - 30
mm i én arbejdsgang. (8742-26)

ARDEX F 11
er en hurtigt hærdende facadespartelmasse. Cementbaseret, hvid. Som underlag for
mineral- og silikatmaling. Lagtykkelser fra 0 - 5 mm uden sandtilsætning. Kan overmales efter udtørring. (8742-24)

ARDEX P 51 primer
er en vandbaseret kunstharpiksdispersion til indendørs primning og grunding af
underlag inden spartling. Fungerer som porelukker, støvbinder og hæftebro og har en
vandafvisende effekt. ARDEX P 51 kan påføres sugende og ikke sugende underlag.
(8742-30)

ARDEX K 80
er en grovkornet, cementbaseret gulvspartelmasse og tyndpuds til afretning/opretning
og nivellering af undergulve indendørs. Med ARDURAPID-effekt. Til råbeton, cementog anhydritpudslag, terrazzogulv, flise- og klinkebelægninger m.m. Som slidlag i kælderrum, entreer, lager- og opbevaringsrum samt haller og værksteder med moderate
stød- og slagbelastninger (ikke på vedvarende vandbelastede områder). (8742-31)
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FESTOOL
Langhalssliber PLANEX LHS 225 EQ-Plus/IP
til slibning af gipskarton, tør spartelmasse og fjernelse af tapetrester.
Kan forlænges eller forkortes med få håndgreb. Hvad enten det gælder overgangen
fra væg til væg eller fra loft til væg, sliber PLANEX LHS 225 konsekvent og absolut
pålideligt helt ind til kanten takket være den aftagelige børsteenhed. (8772-18)

PLANEX langhalssliber + PLANEX specialstøvsuger
CTM 36 E AC
er tilpasset perfekt til hinanden og udviklet for at opnå et højere tempo inden for elementbyggeri. Fjernelse af op til 30 kg materiale i timen, variabelt indstillelig arbejdslængde og en AUTOCLEAN støvsuger, som sikrer en konstant høj sugeeffekt med højtydende turbine, pladsbesparende fladfilter og automatisk filterrengøring. (8776-61)

Støvsuger CTL MINI DK 230V
er en perfekt støvsuger til brug undervejs. Med sin lave vægt og kompakte konstruktion er CTL MINI let at transportere og dermed det foretrukne valg til monteringsopgaver. Den kompakte våd-/tørstøvsuger er optimalt egnet til rengøringsopgaver med
lille til middel støv- og smudsvolumen. Til støv i støvklasse L. (8772-63)

Excentersliber ROTEX RO 90 DX FEQ-Plus
er fire maskiner i én. Grovslibning, finslibning, polering og deltaslibning med en og
samme maskine. Lavere investeringsomkostninger, maksimal fleksibilitet, bredere
anvendelsesspektrum. Til afslibning af lak og maling i vinduesrammer, Slibning i vinkler, hjørner og kanter - overalt, hvor der er begrænset plads. FastFix bagskivesystem
for hurtig udskiftning af slibesåler. Lav vægt på 1,5 kg. (8776-17)

Akku bore-/skruemaskine CXS Li 2,6 Ah Set
imponerende ergonomi, lav vægt på 0,9 kg og FastFix-interface og CENTROTEChurtigudskiftningssystem. (103468)
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Støvklasse L:
Almindeligt og ufarligt støv såsom husstøv og
materialer som f.eks. jord.

Støvklasse M:
Alle typer træstøv samt støv fra spartelmasse,
fyldemasse og lak, gips, cement, beton, fliseklæb
og maling som f.eks. latex- og oliemaling eller
kvartsholdige materialer som f.eks. sand og grus.

Støvklasse H:
Kræftfremkaldende støv, støv med kræft- og
sygdomsfremkaldende partikler samt støv med
skimmelsporer, asbest, blyholdigt støv,mineralske
fibre, bitumen og syntetiske mineralske fibre som
f.eks. glasuld.

PROBLEMFRIT
EJERSKAB
Med Festools SERVICE all-inclusive.
Fri reparationsservice i 3 år – inklusive sliddele
Tyveriforsikring - også på byggepladsen
Tilfreds eller pengene tilbage
Reservedelstilgængelighed eller ny maskine uden beregning
Gælder for alle Festool-maskiner, der er tilmeldt SERVICE all-inclusive senest 30 dage efter købet. Festools servicebetingelser er gældende og kan ses på www.festool.dk/service

WAGNER SPRØJTER & VARMER
PS 3.20 Airless Spraypack på bæreramme
er et kompakt sprøjteanlæg med pistol og 15 m slange. Til alle mindre, almindelige
male- og lakeringsopgaver. Vægt kun 13,6 kg. Fødemængde 1,6 l/min. Max. dysestørrelse 0,021. (8760-77)

SF 23 Plus dispersion Spraypack på vogn
er en lille og robust membranpumpe til dispersionsopgaver op til 200 m2. Med 5-liter
overbeholder (ej inkl.) kan SF 23 Plus også bruges til små og mellemstore lakeringsopgaver. Fødemængde 2,5 l/min. Max. dysestørrelse 0,023. (8760-78)

PS 3.29 Airless Spraypack
er Wagners mest solgte stempelpumpe på vogn. Har en motor på hele 1700 W og vejer
kun 43,5 kg. Kan sprøjte med dyser op til 0,029. Det indbyggede vippebeslag gør det let
at udskifte spande. Forsynet med digital betjening og velegnet til stort set alle sprøjtemaleopgaver på byggepladsen. (8760-4)

TempSpray H 226 varmeslangesystem
har 15 m varmeslange DN6 på slangetromle. Perfekt til højviskose materialer – inde og
ude. Den konstante temperatur giver lavere viskositet, bedre påføring og kantdækning.
Kan tilsluttes alle Airless anlæg. (8760-19)

PS 3.39 Airless Spraypack
til materialer helt op til Airless sprøjtespartel. Til de små og hurtige opgaver, hvor én
mand kan betjene pumpen med dyser op til 0,039 med maling eller 0,035 med sprøjtespartel. PS 3.39 kan også bruges til brandmaling og andre tykke produkter og giver dig
desuden mulighed for at sprøjte maling med 2 pistoler på samme tid. (8760-81)

HC 970 E SSP med container
er topmodellen inden for sprøjteanlæg til Airless sprøjtespartel. Spartelcontaineren kan
rumme op til 100 liter, så store flader kan spartles uden at efterfylde. Vippebeslaget
på pumpen er praktisk ved direkte ansugning fra spand og container – men også
under transport. (8760-17)
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OBS!

WAGNER yder op til 5 års garanti fra købsdato på fabriksnye, professionelle sprøjteanlæg.
Bedre garanti fås ikke på markedet. www.wagner-group.com/profi-guarantee

KLÆBERE
Dyrup Vådrumsklæber
er en brugsklar klæber til opsætning af glasvæv og -filt i vådrum (dog ikke i selve
vådzonen). (8209-2)

Dyrup Rulleklæber
er en brugsklar klæber til opsætning af glasvæv og -filt i tørre rum. Er specielt velegnet til de forgrundede og lidt tungere væv- og filttyper. Let at fordele.
Svanemærket (8210-2/103881)

Dyrup Rulle og Sprøjteklæber
er en PVA-forstærket stivelsesklæber, som kan rulles eller sprøjtes. Til opsætning af
glasvæv, filt, struktur og vinyltapeter med papirbagside i tørre rum. Konsistensen er
cremet og tixotropisk. Let at påføre og har særdeles gode sprøjteegenskaber. Stænker
minimalt. Svanemærket. (8210-3/104293)

Dyrup Filt & Vævklæber
er en brugsklar klæber til opsætning af glasvæv og -filt i tørre rum. Er specielt velegnet til de ugrundede og lette væv- og filttyper. Kan anvendes i påføringsmaskine. Let
at påføre og fordele samt stænker minimalt. (8212-2/103882)

DANA Tapetklister
er en letopløselig og ekstrafin pulver stivelsesklister til opsætning af alle tapettyper i
tørre rum. Limen er velegnet til klistermaskiner. (8216-42)
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Slidstærk kvalitet, formfuldendt finish og ny generation syntetiske børster!
Gemini Oval 45 mm
(varenr. 8106-107)

Gemini Oval 35 mm
(varenr. 8106-106)

Gemini Oval 25 mm
(varenr. 8106-105)

Gemini Facade 100 mm
(varenr. 8106-113)

Gemini Facade 75 mm
(varenr. 8106-112)

Gemini Facade 50 mm
(varenr. 8106-111)

Gemini Stick 50 mm
(varenr. 8106-110)

Gemini Stick 40 mm
(varenr. 8106-109)

Gemini Stick 30 mm
(varenr. 8106-108)

Gemini Jumbo 70 mm
(varenr. 8106-86)

Gemini Jumbo 50 mm
(varenr. 8106-85)

Gemini Jumbo 40 mm
(varenr. 8106-84)

SYSTEXX AQUA-TEKNOLOGI
Systexx Premium-vægbeklædninger er mærket med EU tekstilmærke. Filten og væven
klæber af sig selv på væggen, da bagsiden er belagt med en vandaktivérbar lim.
Produktet skal blot trækkes gennem den specialudviklede Aqua Quick-maskine og på
den måde fugtes på bagsiden. (8847-34)

Fordele ved Aqua-teknologien:
• Hurtigere arbejde
Man sparer en del tid og besværet med opbevaring, transport samt
rengøring af arbejdspladsen og arbejdsredskaberne for rester af lim osv.
• Perfekte overflader
Da limen allerede er påført undgår man huddannelse på limen (pga rumtemperaturen) samt forurening af limen (pga værktøjet). Ligeledes gør den jævne fordeling af
limen, at man undgår buler og klumpedannelser på grund af forkert dosering.
• Bedre forretningsresultat
Den lette, hurtige og sikre forarbejdning fører til en betydelig besparelse i tid og
omkostninger. På den måde får du større kapacitet til andre projekter.

Systexx Comfort 633 (2 i 1 Væv)
fremstilles med den innovative Jacquard-væveteknik, som sørger for høj stabilitet. En
speciel behandling garanterer vådstabilitet, og at trådene hænger sammen. Det er let at
skære i hånden både vådt og tørt uden „oprivning“. (8847-37)

Systexx Comfort V22 (2 i 1 Filt)
overgår det gængse cellulosefiberstof i mange henseender; det er let at skære i hånden både vådt og tørt uden „oprivning“. Da det ikke er komprimérbart, forhindrer det
generende aftegninger. Det krymper og strækker sig ikke, og kan give fuldstændigt
glatte vægge. (8856-89)

Systexx Premium 060 samt Active 38 vægbeklædning er TÜV godkendt og Vitrulan
garanterer, at Systexx Premium-vægbeklædninger bibeholder deres egenskaber fuldstændigt i 30 år.
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Allergikere: Systexx Premium og Systexx Active S38-vægbeklædninger er testet i henhold til
retningslinjerne fra TÜV Nord med hensyn til deres egnethed for allergikere – og opnåede et fremragende resultat.

Systexx Active M39 og M22 (Magnetvæv og filt)
har en metalbelagt bagside, hvorfor gængse magneter kan sidde direkte på vægbelægningen. Systexx Active M39 er lige så let at skære som alle andre SYSTEXX- vægbeklædninger – og skal trods dens specielle beskaffenhed opsættes med den gængse
vævopsætningsteknik. Den fremstillede flade er ikke ledende, en overføring af strøm
betinget af såkaldt „fejl- eller krybestrøm“ er udelukket. Brugen af mobiltelefoner og
WLAN påvirkes ikke negativt af Systexx Active M39. (skaffevarer)

Systexx Active L65
giver mulighed for at få indvævet logo, firmanavn eller mønster. Systexx Active L65 forarbejdes med den gængse vævopsætningsteknik. (skaffevarer)

GLASVÆV OG GLASFILT
Glasvæv
Dyrups glasvæv er alle korrekturstabile selv efter længere tids kontakt med et vandbaseret klæbersystem. Glasvævene er alle lette at opsætte, både på lofter og vægge, og
har en flot ensartet struktur. De er lette at skære i, særligt tilskæring ved hjørner som fx
stikkontakter. Stikker og drysser alle minimalt, da de afgiver meget få glasfibre.
• Dyrup Glasvæv S miljømærket*. (103885/8830-11)
• Dyrup Glasvæv Rund/Flad 120 g. ensartet struktur, rigtig gode arbejdsegenskaber,
meget fugtstabil. (103886/8857-22)
• Dyrup Grundet Glasvæv S Fin også kaldet ’hospitalsvæv’, har en usædvanlig fin
struktur. Kræver godt forarbejde. (8855-66)
• Dyrup Glasvæv Grov 170 g. (8852-11)
• Dyrup Glasvæv Grov 210 g. (8848-22)

Glasvæv grundet
Dyrups grundede glasvæv sparer en arbejdsgang, da væven er forgrundet med en god
kvalitet plastvægmaling. Er idéel til store objekter, der kræver effektivitet og perfektionisme. Giver flot overflade med mindre malingsforbrug.
Væven har stor robusthed specielt i hjørner, og vævtrådene er optimalt fikseret for at
give behageligere arbejdsproces. Desuden er væven korrekturstabil også efter længere
tids kontakt med et vandbaseret klæbersystem.
• Dyrup Grundet Glasvæv S, svarer til Dyrup Glasvæv S, er blot forgrundet. Har markering på bagsiden for at lette opsætningen. Miljømærket*. (103903/8832-11)
• Dyrup Grundet Glasvæv Fin, svarer til Dyrup Glasvæv Fin, er blot forgrundet.
(103887/8848-66)
• Dyrup Grundet Glasvæv 145 g., har høj stabilitet. Det er let at skære i hånden både
vådt og tørt. (8848-11)
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Glasfilt
Dyrups glasfilt er alle korrekturstabile selv efter længere tids kontakt med et vandbaseret klæbersystem. Alle glasfiltene er lette at opsætte både på lofter og vægge og har en
flot ensartet struktur. Lette at skære i, særligt tilskæring ved hjørner som fx stikkontakter. Stikker og drysser minimalt, da de afgiver meget få glasfibre.
• Dyrup Glasfilt Plus 35 g. let at arbejde med, let at skære i, uanset om filten er våd
eller tør. Miljømærket*. (8856-22)
• Dyrup Glasfilt Ekstra 40 g. (8859-10)

Glasfilt grundet
Dyrups grundede glasfilt sparer en arbejdsgang, da filten allerede er forgrundet med en
god kvalitet plastvægmaling. Er idéel til store objekter, der kræver effektivitet og perfektionisme. Giver flot overflade med mindre malingsforbrug. Anvendes på vægge og
lofter, hvor man ønsker en hel glat overflade.
• Dyrup Glasfilt Superfinish 110 g., let at skære i, uanset om filten er våd eller tør.
Markeret med farvet streg på bagsiden, så opsætningsfejl undgås. Ved glans 10 eller
derover, samt ved visse nuancer, kan ekstra påføring være nødvendig. (8856-91)
• Dyrup Grundet Glasfilt 130 g. miljømærket*. (8856-44)
• Dyrup Grundet Glasfilt Ekstra 130 g. (103884/8859-20)
• Dyrup Grundet Glasfilt Superfinish 200 g., efter påføring af denne grundede glasfilt,
er kun 2 påføringer nødvendige, uanset lysindfald. (103902/8856-77)
• Dyrup Glasfilt 2i1 110 g., filten klæber af sig selv, da bagsiden er belagt med en
vandaktivérbar lim. Filten er let at skære i, uanset om den er våd eller tør. Under
opsætning drysser og stikker filten minimalt. (8856-90)
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* Miljømærket: Produktet er certificeret i henhold til Øko-Tex standard 100. Denne standard opnås
når vægbeklædningen kan testes som sundhedsmæssigt helt ufarlig.

GRUND- OG MELLEMMALING
Dyrup Plast Grunder
er en acrylbaseret, hvidpigmenteret grunder. Anvendes indendørs til grunding af puds,
beton, letbeton, gipsplader samt på støvfri sandspartlede flader. Derudover også til
afsløring af porehuller og stenrender i beton, hvor den letter det efterfølgende spartelarbejde. (6002)

Dyrup Vandig Alkydgrunder
er et vandbaseret, olieholdigt grundingsmiddel. Anvendes indendørs til grunding af
spån- og fiberplader, gipskarton, let smittende og spartlede overflader. Anvendes
udendørs på sugende og let smittende facader inden Dyrup Murmaling. (6004)

Dyrup Microdispers
er en mikrodispergeret forankringsgrunder. Anvendes inden- og udendørs på beton, puds,
letbeton, spartlede flader og gipskartonplader. Suger godt ind i underlaget. (6005/103866)

Dyrup Microdispers Extra
er en tixotropisk/geléagtig mikrodispergeret forankringsgrunder. Anvendes inden- og
udendørs på beton, puds, letbeton, spartlede flader og gipskartonplader. Den geléagtige konsistens gør den utrolig let at fordele med et minimum af stænk og dryp. Suger
godt ind i underlaget. (6015)
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Dyrup Filt- og Vævfylder
er en indendørs grunder, som er specielt udviklet til opfyldning af filt og væv og giver
således mulighed for et godt resultat efter behandling med Dyrup vægmalinger. (6081)

Dyrup Super Filtfylder
er en indendørs grunder primært til filt. Den er udviklet specielt med henblik på både
perfekt fyldning og rigtig gode påføringsegenskaber. Produktet giver mulighed for at
opnå det optimale resultat med efterfølgende vægmaling. Kan tones til grundfarve. (6082)

Dyrup Plast Kridering
er en hvid kridering til indendørs brug på vægge og lofter, hvor småskavanker ønskes
camoufleret. Produktet har fyldig konsistens og kan ligeledes anvendes med henblik
på at opnå en let struktureret overflade. (6085)

Dyrup Kombi Grunder
er en grunder til sugende og ikke-sugende overflader. Kan bruges som færdigmaling.
Glans ca. 5. (6083)
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MELLEMMALING
Dyrup Kvik Stop
er en spærrende, hvidpigmenteret og transparent acrylbaseret grunder. Produktet er
ekstra hurtigtørrende og spærrer på kun to timer. Anvendes indendørs mod gennemslag fra nikotin, vand og brandskader, på kobberrør samt til isolering af vandopløselige
træindholdsstoffer i fx egetræ og eksotiske træsorter. Desuden også til udendørs
brug. (6008)

Dyrup Acryl Plast Mellemmaling
er en fyldig mellemmaling til grunding indendørs på træværk samt til mellemstrygning
på træ og metal. Flyder godt og er let at slibe i. Strygning med produktet giver en god
bund og mulighed for et optimalt udseende af efterfølgende behandling. (6275)

Dyrup Spærrende Vandig Hæftegrunder
er en acrylplastmaling med gode spærre- og hæfteegenskaber. Anvendes indenog udendørs og er velegnet til isolering af tobakstjære, vandskjolder samt til træværk, hvor der er risiko for gennemslag fra vandopløselige træindholdstoffer m.m.
Derudover gør de gode hæfteegenskaber også produktet velegnet på zink, galvaniseret jern, fliser, klinker m.m. (6280)

GORI Stop Insekt (Aquaperm)
anvendes til behandling af nyt og gammelt træværk i forbindelse med insektangreb
som husbukke og borebiller. Fortrinsvis til konstruktionstræ. Lugtsvag. (90110)
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Dyrup Hæfteprimer
er en PU-forstærket hæftegrunder, der skaber god vedhæftning for efterfølgende
behandling. Anvendes inden- og udendørs på fliser, aluminium, zink, galvaniseret jern
samt hård PVC samt på tidligere behandlede overflader. Nem at påføre, har flot flydning og er særdeles hurtigtørrende. Er lugtsvag og fortyndes med vand. Trækprøver på
glaserede fliser har vist vedhæftningsstyrke på 2.0 mpa. og bruddet er sket i selve flisen. Fås i hvid eller sort, kan bestilles tonet i flere ral- og NCS-farver. (8839-40+41)

Dyrup Rustprimer
er en rusthindrende, 1 komponent grund- og mellemmaling til både inden- og udendørs brug på jern, aluminium, zink og galvaniseret jern. Særdeles gode vedhæftningsegenskaber. Nem at påføre, har god flydning og er hurtigtørrende. Fås i hvid og kan
bestilles tonet i flere ral- og NCS-farver. (8839-42)

Dyrup Iso Træ Primer
er en vandbaseret, isolerende specialgrunder mod farvende gennemslag fra træindholdsstoffer. Til træoverflader både inden- og udendørs. Særdeles gode vedhæftning.
Nem at påføre og har god flydning. Fås i hvid og har god dækkeevne. Kan tones med
mixol tonepasta, som forhandles i Dyrup Professionel centrene. (8839-43)

Dyrup PU Grunder
er en mat, vandfortyndbar acryl-grunder til indendørs træværk samt grundet jern og
metal. Har god sammenflydning, er hurtigtørrende og bygger en idéel bund for efterbehandling med PU Emalje 50. Kan tones i alle nuancer. (6274/76274)
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LOFT- OG VÆGMALING
Dyrup Refleksfri Mat Loftmaling 1 ECO
er en miljømærket loftmaling, der er perfekt til lofter med store lysindfald. Er særdeles velegnet til overflader, som skal være glatte med minimal struktur. Har en god
fylde, en rigtig god dækkeevne og stænker minimalt. Giver et flot, helmat og eksklusivt udseende. Fås i hvid og lys råhvid. Glans ca. 1. (6204)

Dyrup Refleksfri Mat Loftmaling 1
er perfekt til lofter med store lysindfald. Produktet er særdeles velegnet til overflader,
som skal være glatte med minimal struktur. Produktet har en god fylde og dækkeevne
og stænker minimalt. Giver et flot, helmat og eksklusivt udseende. Fås i hvid og lys
råhvid. Glans ca. 1. (6110)

Dyrup Bygningsmaling 5
er en vægmaling med særlig god dækkeevne. Velegnet til sprøjtning i sekundære
rum. Glans ca. 5. (6155)

Dyrup IsoPro Spærrende væg- og loftmaling
spærrer for gennemslag af vandopløselige farvestoffer. Overmalbar efter kun 4 timer.
Produktet er meget lugtsvag og har god dækkeevne. Giver en mat og flot ensartet
overflade. Efter to lag kan den stå alene. Glans ca. 5. (6270)
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AKRYL VÆGMALING
Dyrup Robust Væg Akryl 05, 07, 10 og 25
Dyrups serie af 100% rene akryl vægmalinger til indendørs brug er af særlig høj kvalitet.
De er meget nemme at arbejde med, stænker minimalt og dækker godt. De har gode
reparationsegenskaber og oppolerbarheden er minimal. Produkterne står med en flot
flad struktur og de er robuste, vaskbare og vandresistente. Fås alle i hvid, lys råhvid
og råhvid samt base 10, 20 og 30. Rækkeevne 8-10 m2 pr. liter. Miljømærket.

Dyrup Robust Akryl 05
er velegnet til stuer, værelser m.m. Glans ca. 5. (6205)

Dyrup Robust Akryl 07
er velegnet til børneværelser, korridorer m.m. Glans ca. 7. (6206)

Dyrup Robust Akryl 10
er velegnet til kontorer, hospitaler, trappeopgange m.m. Glans ca. 10. (6207)

Dyrup Robust Akryl 25
er velegnet til trappeopgange, vådrum, toiletter, hospitaler m.m. hvor en højere glans
og større vaskbarhed ønskes. Produktet giver en flot, robust og slidstærk overflade.
Glans ca. 25. (6210)

EU’s miljømærke er din garanti for at malingen:
• opfylder strenge EU krav til god dækkeevne og rækkeevne
• overholder skrappe krav til indhold af miljø- og sundhedsskadelige stoffer
• er produceret på en miljøvenlig og CO2 begrænsende måde

30

PLAST VÆGMALING
Dyrup Akryl Plast Vægmaling 05, 07 og 10
Dyrups serie af plastvægmalinger til indendørs brug er af god kvalitet.
De er nemme at arbejde med, giver en flot og flad overfladestruktur og
har vaskbar overflade. Akrylforstærkningen giver en mere robust overflade.
Rækkeevne 8-10 m2 per liter.

Dyrup Akryl Plast Vægmaling 05
er velegnet til stuer, værelser m.m. Har gode reparationsegenskaber.
Glans ca. 5. (6161)

Dyrup Akryl Plast Vægmaling 07
er velegnet til børneværelser, korridorer m.m. Glans ca. 7. (6175)

Dyrup Akryl Plast Vægmaling 10
er velegnet til korridorer, kontorer m.m. Giver robust overflade. Glans ca. 10. (6185)

Dyrup Plast Vægmaling 05 extra
er en mat plastvægmaling af særlig god kvalitet. Den er let at arbejde med, dækker
og fylder fantastisk godt og er vaskbar. Glans ca. 5. (6162)
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DIVERSE
Dyrup Silikat Primer V
er en inden- og udendørs transparent Silikat Grunder og fortynder, som går i forbindelse med/forkiesler med stærkt sugende og mineralske underlag. Forbedrer vedhæftningen for den efterfølgende behandling med Dyrup Inde Silikat. Anvendes også i
system med Dyrup Silikatfacademalinger. (8850)

Dyrup Kontaktgrunder
er en inden- og udendørs grunder, som skaber god vedhæftning for efterfølgende
behandling på ikke-mineralske underlag. Kan anvendes under Dyrup Inde Silikat samt
Silan og Silikat Facademalinger. Diffusionsåben og mat. (8650)

Dyrup Inde Silikat
er specielt udviklet til indendørs mineralske overflader. Produktet er velegnet til
skoler og dagsinstitutioner samt i rum, hvor der lægges særlig vægt på indeklimaet.
Inde Silikat er en ægte silikatmaling med stor diffusionsåbenhed og fantastisk dækkeevne. Kan tones. Diffusionsåben og helmat, glans ca. 2. (8652)

Novatherm 4FRE
er markedets mest innovative brandhæmmende maling til indendørs bærende
stålkonstruktioner. Det kan endda også anvendes på kraftige trækonstruktioner
samt beton. Produktet er vandbaseret, let at arbejde med og giver perfekt slutfinish (81140-56)

Novatherm 2FR
er en dækkende, hvid, halogenfri, vandbaseret brandhæmmende maling til isolering
af indendørs bærende trækonstruktioner. Ved brandpåvirkning omdannes malingslaget
til et tykt skumlag, som effektivt dæmper varmepåvirkningen af underlaget. (81120-56)
Novatherm produkterne indgår i system med acrylfugen Novatherm SP (84150-10)
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GULVMALING OG GULVLAK
Dyrup Gulvmaling 1K
er en dækkende acrylbaseret gulvmaling til indendørs og udendørs brug, også til trægulve indendørs. Har gode arbejdsegenskaber; god fylde- og flydeevne. Har en god
dækkeevne og giver en stærk og robust overflade. Hurtigt hærdende. Egnede områder
er gulve i arbejds-, hobby-, kælderrum, let industri osv. med normal gangbelastning.
Anbefales ikke til arealer med kørsel (f.eks. garager) eller fernislakerede trægulve.
Opfylder funktionskasse 3. jf. MBK-MBA. (88237)

Dyrup Acryl Plast Gulvmaling
er til indendørs brug på beton og træ. Robust, slidstærk og smudsafvisende. Hurtig
klæbefri, hurtigtørrende og lugtsvag. Anbefales ikke til oliemalede/ferniserede overflader med vedvarende vandpåvirkning eller grundvandspåvirkede betongulve. Glans ca. 48
(6248)

Dyrup Gulvmaling Epoxy Super
er et 2-komponent produkt til indendørs betongulve og vægge, hvor der ønskes en
rengøringsvenlig overflade med god slidstyrke samt rimelig kemikalieresistens.
Vandfortyndbar. Glans ca. 60. (88238)

Dyrup Gulvlak
er en vandfortyndbar 1-komponent polyurethan lak til indendørs brug. Anvendes
på lyse og mørke trægulve, korkgulve samt beton. Er egnet til trapper, døre, borde,
møbler samt andet træværk, hvor der kræves stor slidstyrke og bestandighed mod
almindelige rengøringsmidler. Fås i glans ca. 10, 25 og 85. Kan tones i glans 25 og 85.
(4850)

Dyrup tilbyder professionel service med fuldt sortiment og levering fra dag til dag, i hele landet

34

35

TRÆ- OG M
 ETALMALING
Dyrup Aqua 15
er velegnet til træværk samt grundet jern og metal inde. Har en flot sammenflydning
og god dækkeevne. Hurtigtørrende robust overflade. (6267)

Dyrup Aqua 40
er velegnet til træværk inde. Har en fyldig og elastisk konsistens, god sammenflydning og rigtig god dækkeevne. Kan påføres i tykke lag. Bliver hurtig ridsefast og er
meget lidt snavs- og smudsmodtagelig. Glans ca. 40. Miljømærket. (6266)

Dyrup Robust Acryl 40
er velegnet til træværk inde, samt grundet jern og metal. Har en fyldig konsistens og
lang åbentid. Flot sammenflydning, let at slibe i, blokfri og hård overflade.
Glans ca. 40. (6265)

Dyrup Emalje 50
er velegnet både inden- og udendørs på træværk, grundet jern og metal. Emalje 50
flyder godt sammen og er helt klæbe- og blokfri efter tørring. Glans ca. 50. (6255)

Dyrup PU Emalje 30
er en polyurethan-forstærket acryl emalje til indendørs træværk samt grundet jern
og metal. Har rigtig flot sammenflydning, god dækkeevne og giver særdeles hård og
robust overflade. Vaskebestandighed klasse 1 jf DIN EN 13300. (376022/376023/376024)

Dyrup Dekstrem Træmaling Transparent
er til store træoverflader indendørs, eksempelvis hele trævægge eller lofter, hvor der
ønskes et transparent udseende. Fås i panelhvid og i klar, og kan tones i alle mulige
transparente nuancer. (4770)

Dyrup Dekstrem Træmaling Dækkende
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er til store træoverflader indendørs, eksempelvis hele trævægge eller lofter, hvor
der ønskes et heldækkende udseende. Fås i hvid som kan tones i alle lyse nuancer.
(4771)
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PPG WOOD FINISH -

INDUSTRIEL OVERFLADEBEHANDLING AF TRÆ
PPG Wood består af et bredt program af vandige grundere og topcoats af høj kvalitet
til ud- og indvendigt træ. Produkterne har hurtige tørretider og giver et perfekt sprøjteresultat med flot overfladefinish og robuste overflader.

Primer PE 024QO
er en porefyldende primer med god fyldeevne. Gode slibeegenskaber og hurtigtørrende (genbehandling efter 4 timer).
Velegnet til fyr, gran, mdf og hdf. Hvid. Glans mat. (348045)

Primer PE 025QO
er en porefyldende primer med god fyldeevne. Gode slibeegenskaber, hurtigtørrende
(genbehandling efter 4 timer) og med nogen spærrende effekt. Velegnet til fyr, gran,
merbau, sipo, mahogni, mdf, hdf, finér og spånplader. Hvid. Glans ca.10. (344334)

Primer PE 152QO
er en vandig alkydemulsion med rigtig god isolerende effekt. Genbehandling efter 6
timer. Velegnet til ældre gulnede træoverflader (rustikbrædder), knastfyldt fyr og
gran, eg og andre træsorter med risiko for gennemslag af farvestoffer.
Kan tones i alle farver. Glans ca.10. (320566/320564)

Primer PE 020QO (hærder varenr. 255816)
er en 2 K vandig specialgrunder med ekstraordinær isolerende effekt, kan i mange
tilfælde afløse solvent baserede- og syrehærdende grundere. MAL kode 0-1. Nuance
RAL 7035. Glans ca.10. (324772)
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Topcoat TE112QO
er en dækkende akryl topcoat af høj kvalitet. Velegnet til stort set alle træoverflader
døre, vinduer, lister, beklædningstræ, stakit, havemøbler osv. Produktet er også velegnet til indvendig træværk. Har sprøjtehold op til 300 my. Har rigtig gode blokegenskaber, er meget fugtstabil og har meget hurtig tørretid (genbehandling efter 4 timer).
Hvid/kan tones. Glans ca. 30. Kan skaffes i transparent, men lagerføres ikke.
(355673/348094/105428/105427)

Topcoat TE 380QO
er en dækkende vandig topcoat af høj kvalitet. Velegnet til stort set alle træoverflader
døre, vinduer, lister, beklædningstræ, stakit, havemøbler osv. Har sprøjtehold op til
300 my. Har gode blokegenskaber, er meget fugtstabil og har hurtig tørretid (genbehandling efter 6 timer). Hvid/kan tones. Glans ca. 60. Kan skaffes i transparent, men
lagerføres ikke. (324868/324867)

Veveo Aqua Titanium Primer
er en bredt anvendelig grund- og mellemmaling på basis af modificeret alkyddispersion til indvendig grunding af træ, rengjort rustbeskyttet metal mv. Hurtigtørrende og
slibbar. (332672/314657)

Veveo Aqua Titanium Spray
er en hybridemalje PU forstærket som topcoat til indvendigt træværk samt til vedligeholdelse af tidligere overfladebehandlet træværk. Specielt udviklet til påføring
med airless/airmix og automatisk sprøjteudstyr. Har god flydeevne, dækker ved én
påføring, er hurtigtørrende, slag- og ridsefast, gulner ikke, god resistensevne over for
farvestoffer/væsker. Kan påføres i 200 μm våd lagtykkelse uden tendens til at løbe,
kan rulles og pensles. Velegnet til møbler, lister, indvendige døre og andet inventar.
(332670/283122)
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