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Hvad end du skal male, fuge, lime eller spartle, så har vi i 
STARK en lang række produkter, som med sikkerhed kan 
løse opgaven. 

Vi ved, at det er altafgørende, at vores produkter lever op 
til den professionelle fagmands forventninger – og derfor 
er vi også stolte af vores RAW-sortiment inden for maling, 
lim, fuge og spartelmasse, som til fulde matcher dette.   

I kataloget her kan du få et nærmere indblik i, hvad pro-
dukterne i RAW-serien kan tilbyde – og hvordan vi kan 
hjælpe dig i mål med netop dit projekt.

MALING
LIM, FUGE- 
& SPARTEL-
MASSE

VI BRUGER 
90% AF 
VORES TID 
INDENDØRS.
SKAB ET 
GODT 
INDEKLIMA 
MED RAW.
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RUM TIL 
AT TRÆKKE 
VEJRET 
OG NYDE 
RESULTATET
HVAD ER KLIMAMÆRKET?
Et godt indeklima er vigtigt, hvis hjemmet/
arbejdspladsen/rummet skal være et behageligt 
sted at opholde sig. Halter det, øges risikoen for 
hovedpine, irriterede øjne og allergi hos både børn og 
voksne – og særligt hos dem, der er sarte i forvejen. 

Indeklimamærket er en garanti for, at alle de 
materialer, som anvendes i RAW maling, er testet 
for afgasning og lugtafgivelse samt vurderet ud fra 
hensyn til irritationseffekter. Testen er foretaget af 
uvildige eksperter i et eksternt laboratorium. 

Dansk Indeklima Mærkning er en frivillig ordning for 
byggevarer, inventar og møbler, der administreres af 
Teknologisk Institut. Indeklimamærket kan kendes på 
et lille grønt hus med hvidtjørnens blad indeni. 

Indeklimamærket er modsat Svanemærket ikke 
et miljømærke, men et mærke som stiller krav til 
materialer i deres brugsfase, og som fokuserer på, 
hvilke stoffer der bliver frigivet inden døre. Man 
kan således regne med, at produkter, der bærer 
Indeklimamærket, er til at være i rum med.
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#01

SPÆRRENDE 
PRODUKTER 
& PRIMERE/ 
GRUNDERE 
Inden du starter med at male, er det en rigtig god ide at 
bruge en primer/grunder først. Det vil typisk spare dig 
både tid og penge, da det sikrer en bedre vedhæftning 
af (slut)malingen til underlaget, og desuden vil brugen 
af primer/grunder bidrage til en mere ensartet og jævn 
bund. Dvs. du samlet set får et bedre slutresultat i sidste 
ende. Brugen af en effektiv spærregrunder kan desuden 
modvirke, at skjolder fra fx nikotin, sod eller vand, slår 
igennem malingen og efterlader synlige gule og brune 
pletter på din nymalede væg eller lignende. Det samme 
gælder knastlak til at undgå, at evt. udtræk fra træets 
knaster slår igennem malingens overflade.

GENEREL INFORMATION FOR HÅNDTERING AF MALING:

Rengøring af værktøj  Rengøres med vand tilsat evt. lidt grundrens. Opbevaring  Efter åbning opbevares emballagen tæt tillukket, 
tørt, køligt, frostfrit og utilgængeligt for børn. Bortskaffelse Flydende rester må ikke hældes i afløb, men skal afleveres på den lokale  

genbrugsstation. Det samme gælder den tomme emballage.
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MICRO PRIMER
(TRANSPARENT)
Tyktflydende vandbaseret primer. Anvendes 
på alle porøse, mineralske overflader både 
indendørs og udendørs. Har en geléagtig 
konsistens, der gør påføringen lettere, og 
stænk minimeres. Produktet har tilmed en 
god indtrængning i finporøse og let smittende 
overflader, hvilket giver en solid forankring for 
den efterfølgende behandling. Anvendes til 
forbedring af vedhæftningen inden påføring af 
maling, opsætning af tapet, glasvæv, filt og lign. 
på områder som puds, gipsplader, spartlede 
områder m.m.

Prod. no. 9701569  

Påføring Malerrulle, pensel eller sprøjte
Størrelse 10 liter
Rækkeevne pr. liter 7-9 m2

Påføringstemperatur Min. +5°
Tørretid Ca. 2 timer ved 20°
Overmalbar Ca. 4-6 timer ved 20°
Omrøring Skal omrøres før brug.

7-9 M2/LWATERBASED

Bemærk Geleagtig 
konsistens. Væsken 

er lyseblå under 
påføring, så man kan 

se, hvor langt man 
er kommet. Tørrer op 

transparent.

COMBI PRIMER
Mat grund- og færdigmaling til vægge og lofter 
indendørs. God dækkeevne, diffusionsåben og 
stor vedhæftning. Giver en glat overflade, skju-
ler fine revner, spartlede områder og dækker 
desuden kraftige farver.

Anvendelse:

//  Særlig velegnet, som filt og vævfylder

//  Til tapet og tidligere malede vægflader

Prod. no. 9701602

Påføring  Malerrulle, pensel eller sprøjte
Størrelse  10 liter (kan tones i lyse farver)
Rækkeevne pr. liter  11-13 m2

Påføringstemperatur  Min. +5°
Tørretid  Ca. 2 timer ved 20°
Overmalbar  Min. 4-6 timer ved 20°
Omrøring  Skal omrøres før brug

Påføring  Malerrulle, pensel eller sprøjte
Glans  5 – Mat
Størrelse  10 liter
Rækkeevne pr. liter  7-9 m2

Påføringstemperatur  Min. +5°
Tørretid  Ca. 4 timer ved 20°
Genbehandling / overmalbar  Min. 12 timer ved 20°
Omrøring  Skal omrøres før brug.

7-9 M2/LWATERBASED 7-9 M2/LWATERBASED

Mat grunder og færdigmaling med isolerende egenskaber til 
indvendige vægge og lofter i tørre rum, hvor der er risiko for 
gennemslag af nikotin, sod, fedt, vandskjolder m.m.

God dækkeevne, diffusionsåben og slidstærk.

Særligt velegnet til f.eks. gulnede lofter og vægge.

Prod. no. 9701693

ISO PRIMER MAT

SÆRLIGT 
VELEGNET TIL F.EKS. 

GULNEDE LOFTER 
OG VÆGGE
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WOOD PRIMER HVID
Indendørs grund- og mellemmaling til 
nyt og tidligere malet træværk. Ekstra 
dækkende og let slibbar.

Prod. no. 9701596 (0,75 liter) / 9701597 (2,5 liter)

METAL PRIMER
Halvmat, rusthindrende grund- og 
færdigmaling til alle metaloverflader 
ind- og udvendigt.

Anvendelse:

//  Metal

//  Zink

//  Aluminium

DProd. no. 9701689 (0,75 liter) / 9701690 (2,5 liter)

Påføring  Malerrulle, pensel eller sprøjte
Størrelse  0,75 liter og 2,5 liter
Rækkeevne pr. liter  7-9 m2

Påføringstemperatur  Min. +5°
Tørretid  Ca. 2 timer ved 20°
Overmalbar  Ca. 4-6 timer ved 20°
Omrøring  Skal omrøres før brug.

Påføring  Malerrulle, pensel eller sprøjte
Størrelse  0,75 liter og 2,5 liter
Rækkeevne pr. liter  11-13 m2

Påføringstemperatur  Min. +5°
Tørretid  Ca. 2 timer ved 20°
Overmalbar  Ca. 4-6 timer ved 20°
Omrøring  Skal omrøres før brug.

STOP SEALER
Isolationsgrunder til indendørs og udendørs maling- 
og renoveringsarbejde. Forhindrer gennemslag af 
pletter fra vand, fedt, sod, nikotin, tusch, kuglepen og 
rustpletter, samt isolering mod løbesod.

Anvendelse:

//  Anvendes indendørs og udendørs

Prod. no. 9701691

Påføring  Sprøjtes på i et tyndt lag
Størrelse  400 ml 
Rækkeevne pr. liter  Min. +5°
Påføringstemperatur  Min. +5°
Tørretid  Ca. 15 min. ved 20°
Overmalbar  Ca. 30 min. ved 20°
Omrystes  Skal omrystes før brug.

7-9 M2/LWATERBASED

11-13 M2/LWATERBASED

ALLROUND STOP PRIMER
Hvid, spærrende hæftegrunder der kan anvendes på 
de fleste underlag inkl. glaserede fliser. Grunderen har 
unikke hæfteegenskaber, der sikrer en god bund til 
efterbehandling.

Anvendelse:

//  Ubehandlede fliser

//  Laminat

//  Hård pvc

//  Tidligere malet træ og metal

Prod. no. 9743141

Påføring  Malerrulle, pensel eller sprøjte
Størrelse  2,5 liter
Rækkeevne pr. liter  8-10 m2

Påføringstemperatur  Min. +5°
Tørretid  Ca. 4-6 timer ved 20°
Overmalbar  Ca. 12 timer ved 20°
Omrøring  Skal omrøres før brug.

8-10 M2/LWATERBASED
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WOOD SEALER (KNASTLAK)
Spritbaseret knastlak til behandling af knaster, 
harpiksholdigt træ og rustpletter på puds. 
Forhindrer misfarvning af den færdige maling fra 
knastgennemslag inde og ude. Opfylder BS1336.
Knaster skal overmales to gange for maksimal 
spærrende effekt. Kan desuden anvendes til træ med 
risiko for gennemslag fra vandopløselige farvestoffer 
inde og ude. Underlaget skal være rent, tørt og fast. 
Fyld evt. revner og huller med filler. Rengør tidligere 
malede overflader med grundrengøring.

Prod. no. 9701692

WOOD PRIMER EXTRA
Grundmaling, som modvirker fugtoptagelse og 
sikrer, at efterfølgende behandling hæfter godt 
fast. Trænger dybt ind i træet, og de aktive stoffer 
minimerer risiko for mug og skimmelvækst. 

Anvendelse:

//  Nyt og tidligere malet træværk

//  God dækkeevne

//   Giver en jævn bund

//  Perfekt før farveskift

Prod. no.: 9709717

Påføring  Pensel
Størrelse  0,25 liter
Påføringstemperatur  Min. +5°
Tørretid  Ca. 10 minutter ved 20° (afhængigt af luftfugtigheden)
Overmalbar  Ca. 30 minutter ved 20° (afhængigt af luftfugtigheden)
Omrøring  Skal omrøres før brug
Rengøring af værktøj Fjern mest mulig knastlak, før du rengør med sprit

Påføring  Malerrulle, pensel eller sprøjte
Størrelse  10 liter
Rækkeevne pr. liter  11-13 m2

Påføringstemperatur  Min. +5°
Tørretid  Ca. 2 timer ved 20°
Overmalbar  Ca. 4-6 timer ved 20°
Omrøring  Skal omrøres før brug.

WOOD STOP PRIMER
Spærrende grundmaling, som er velegnet til både 
indendørs og udendørs påføring på træ og ikke-
olieholdigt træværk af hårdt træ. Anvendes til træ 
med risiko for gennemslag fra vandopløselige 
farvestoffer. Knaster skal overmales 2 gange for 
maksimal spærrende effekt. Desuden til lofter 
og vægge mod gennemslag fra nikotin- og 
vandskjolder m.v. Underlaget skal være rent, tørt 
og bæredygtigt. Fyld evt. revner og huller med 
egnet træ-filler. Rengør tidligere malede overflader 
med grundrengøring.

Prod. no. 9701695 (0,75 liter) / 9701697 (2,5 liter) / 9701696 (10 liter)

Påføring  Malerrulle, pensel eller sprøjte
Størrelse  0,75 liter, 2,5 liter og 10 liter 
Rækkeevne pr. liter  11-13 m2 
Påføringstemperatur  Min. +5° 
Tørretid  Ca. 2 timer ved 20° 
Overmalbar  Ca. 4-6 timer ved 20° 
Omrystes  Skal omrystes før brug.

ACRYL-WOOD PRIMER
(TRANSPARENT)
Til grunding af råt, ubehandlet træ, samt på 
steder, hvor man har slebet ned til bart, synligt 
træ. Forbedrer vedhæftning af efterfølgende 
maling.

Anvendelse:

//  Beskytter mod blåsplint

//  Imprægneringsgrunder

//  Nyt bart træ

Prod. no. 9719752

Påføring  Malerrulle, pensel eller sprøjte
Størrelse  10 liter
Rækkeevne pr. liter  7-9 m2

Påføringstemperatur  Min. +5°
Tørretid  Ca. 2 timer ved 20°
Overmalbar  Ca. 4-6 timer ved 20°
Omrøring  Skal omrøres før brug.

7-9 M2/LWATERBASED

11-13 M2/L 11-13 M2/LWATERBASED
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INTERIOR FINISH 7
Prod. no. 9701703 (5 liter) / 9701704 (10 liter)

INTERIOR FINISH 10
Se diverse Pro. no. på side 18

INTERIOR FINISH 25
Prod. no. 9701705 (5 liter)  /  9701706 (10 liter)

INTERIOR FINISH 2
Prod. no. 9701571

INTERIOR FINISH 5
Se diverse Pro. no. på side 17

INTERIOR FINISH 6
Prod. no. 9703380

15

#02

LOFT- &
VÆGMALING 
Hvis du skal male både vægge og lofter i et eller flere 
rum, bør du altid starte med loftet. Derefter males 
væggene og til slut males det indendørs træværk som 
fx paneler, karme og lister. For at opnå det mest ensar-
tede og flotte resultatet, anbefales det at male såkaldt 
’vådt-i-vådt’ – dvs. at man færdiggør én væg af gangen, 
så malingen hele tiden holdes våd, mens du maler. Vi 
anbefaler, at man starter med at male hjørner/kanter 
med pensel og derefter ruller penselstrøgene over med 
en  mindre malerrulle, og at man til sidst tager de store 
flader med en stor malerrulle.

Husk også at bruge en primer/grunder, så du opnår den 
mest optimale vedhæftning. 

GENEREL INFORMATION FOR HÅNDTERING AF MALING:

Rengøring af værktøj  Rengøres med vand tilsat evt. lidt grundrens. Opbevaring  Efter åbning opbevares emballagen tæt tillukket, 
tørt, køligt, frostfrit og utilgængeligt for børn. Bortskaffelse Flydende rester må ikke hældes i afløb, men skal afleveres på den lokale  

genbrugsstation. Det samme gælder den tomme emballage.



REFLEKTIONS-
FRI

 
 

EKSTRA 
ROBUST 
OG HØJ 

DÆKKEEVNE

RAW-PRODUCTS.INFO#2 LOFT- & VÆGMALING 1716

7-9 M2/LHYBRID

Påføring  Malerrulle, pensel eller sprøjte
Glans  2 – Helmat
Størrelse  10 liter
Rækkeevne pr. liter  7-9 m2

Påføringstemperatur  Min. +5°
Tørretid  Ca. 1 time ved 20°
Overmalbar  Ca. 4 timer ved 20°
Omrøring  Skal omrøres før brug
Hærdetid  Fuld styrke efter 30 dage

7-9 M2/LWATERBASED

Helmat og reflektionsfri loftmaling glans 2. God dækkeevne 
og diffusionsåben. Giver en ensartet overflade med minimal 
struktur. Perfekt til lofter med fx store lysindfald. Anvendes 
indendørs til lofter af f.eks. puds, beton og gips, og overflader 
beklædt med glasvæv, filt, samt tidligere malede overflader.

Særligt velegnet på lofter i alle boligens rum.

Prod. no. 9701571

INTERIOR FINISH 2 INTERIOR FINISH 5
Mat vægmaling glans 5. God dækkeevne, diffu-
sionsåben og hurtig at påføre. Giver en ensartet, 
glat overflade. Anvendes på vægge af f.eks. puds, 
beton og gips og overflader beklædt med glasvæv, 
filt og tapet samt tidligere malede overflader.

Særligt velegnet til f.eks.:

//  Stue

//  Soveværelse

//  Kontor

Prod. no. 9701577 (hvid, 5 liter) / 9701576 (hvid, 10 liter) / 

9701579 (RAL 9010,  5 liter) / 9701578 (RAL 9010, 10 liter)

Påføring  Malerrulle, pensel eller sprøjte
Glans  5 – Mat
Størrelse  5 liter og 10 liter (kan tones i tusindvis af farver)
Rækkeevne pr. liter  7-9 m2

Påføringstemperatur  Min. +5°
Tørretid  Ca. 1 time ved 20°
Overmalbar  Ca. 4 ved 20°
Omrøring  Skal omrøres før brug
Hærdetid  Fuld styrke efter 30 dage

Påføring  Malerrulle, pensel eller sprøjte
Glans  6 – Mat
Størrelse  10 liter (Kan tones i lyse nuancer) 
Rækkeevne pr. liter  7-9 m2 
Påføringstemperatur  Min. +5° 
Tørretid  Ca. 1 time ved 20° 
Overmalbar  Ca. 4 timer ved 20° 
Omrøring  Skal omrøres før brug 
Hærdetid  Fuld styrke efter 30 dage

INTERIOR FINISH 6
Ekstra robust og holdbar acrylmaling glans 6. God 
dækkeevne, diffusionsåben og slidstærk. Anvendes 
indendørs til vægge af f.eks. puds, beton og gips og 
overflader beklædt med glasvæv, filt og tapet samt 
tidligere malede overflader.

Særligt velegnet til f.eks.:

//  Stue

//  Køkken/alrum

//  Gang
//  Bryggers

//  Børneværelse

Prod. no. 9703380

7-9 M2/LWATERBASED



ROBUST OG 
VASKBAR - OPLAGT 
TIL BRUG I VÅDRUM
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Påføring  Malerrulle, pensel eller sprøjte
Glans  25 – Halvmat
Størrelse  15 liter og 10 liter (Kan tones i tusindvis af farver)
Rækkeevne pr. liter  7-9 m2

Påføringstemperatur  Min. +5°
Tørretid  Ca. 1 time ved 20°
Overmalbar  Ca. 4 timer ved 20°
Omrøring  Skal omrøres før brug
Hærdetid  Fuld styrke efter 30 dage

7-9 M2/LWATERBASED

Halvmat vægmaling glans 25. God dækkeevne, diffusionsåben, ek-
stra robust og holdbar. Giver en glat overflade. Anvendes indendørs 
til vægge af f.eks. puds, beton, gips og overflader beklædt med 
glasvæv, filt og tapet samt tidligere malede overflader

Særligt velegnet til f.eks.:

//  Køkken

//  Badeværelse

//  Bryggers

//  Gang

Prod. no. 9701705 (5 liter) / 9701706 (10 liter)

INTERIOR FINISH 25INTERIOR FINISH 7
Mat vægmaling glans 7. God dækkeevne, diffusionså-
ben og slidstærk. Giver en glat og robust overflade. 
Anvendes indendørs til vægge af f.eks. puds, beton 
og gips og overflader beklædt med glasvæv, filt og 
tapet samt tidligere malede overflader. 

Særligt velegnet til f.eks.:

//  Stue

//  Køkken/alrum

//  Gang

//  Bryggers

//  Børneværelse

Prod. no. 9701703 (5 liter) / 9701704 (10 liter)

Påføring  Malerrulle, pensel eller sprøjte
Glans  7 – Mat
Størrelse  5 liter og 10 liter (kan tones i tusindvis af farver)
Rækkeevne pr. liter  7-9 m2

Påføringstemperatur  Min. +5°
Tørretid  Ca. 1 time ved 20°
Overmalbar  Ca. 4 ved 20°
Omrøring  Skal omrøres før brug
Hærdetid  Fuld styrke efter 30 dage

7-9 M2/LHYBRID

Påføring  Malerrulle, pensel eller sprøjte
Glans  10 – Silkemat
Størrelse  5 liter og 10 liter (Kan tones i tusindvis af farver) 
Rækkeevne pr. liter  7-9 m2 
Påføringstemperatur  Min. +5° 
Tørretid  Ca. 1 time ved 20° 
Overmalbar  Ca. 4 timer ved 20° 
Omrøring  Skal omrøres før brug 
Hærdetid  Fuld styrke efter 30 dage

INTERIOR FINISH 10
Silkemat vægmaling glans 10. God dækkeevne, diffusionsåben 
og hurtig at påføre. Giver en glat overflade. Anvendes indendørs 
til vægge af f.eks. puds, beton, gips og overflader beklædt med 
glasvæv, filt og tapet samt tidligere malede overflader.

Særligt velegnet til f.eks.:

//  Stue

//  Køkken/alrum

//  Gang

//  Bryggers

//  Børneværelse

Prod. no. 9701585 (hvid, 5 liter) / 9701584 (hvid, 10 liter) 

/ 9703403 (RAL 9010, 5 liter) /  9703402 (RAL9010, 10 liter)

7-9 M2/LWATERBASED
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FRONT ACRYL FINISH
Prod. no. 9703465 (off white, 5 liter) / 9703466 (off white, 
10 liter) / 9703471 (sort, 5 liter) / 9703472 (sort, 10 liter)

FRONT OIL FINISH
Prod. no. 9703456 (5 liter) / 9703457 (10 liter)

FRONT SILICON FINISH
Prod. no. 9703462 

#03

FACADEMALING 
Inden du begynder at male din facade, er det vigtigt at tjekke overfladens 
stand. Både så du får klargjort facaden optimalt inden påføring af maling og 
så du får valgt den rigtige facademaling. Det er en god ide at starte med at 
fjerne løst puds og afskalninger med en stålbørste eller en spartel og derefter 
at rengøre facaden med en grundrens (skylles efter med vand). Hvis facaden 
har revner eller huller bør de lukkes med f.eks. cementfiller.

GENEREL INFORMATION FOR HÅNDTERING AF MALING:

Rengøring af værktøj  Rengøres med vand tilsat evt. lidt grundrens. Opbevaring  Efter åbning opbevares emballagen tæt tillukket, 
tørt, køligt, frostfrit og utilgængeligt for børn. Bortskaffelse Flydende rester må ikke hældes i afløb, men skal afleveres på den lokale  

genbrugsstation. Det samme gælder den tomme emballage.
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Påføring  Malerrulle, pensel eller sprøjte
Glans  25 – Halvmat
Størrelse  5 liter og 10 liter (kan tones i tusindvis af farver)
Rækkeevne pr. liter  7-9 m2

Påføringstemperatur  Min. +5°
Tørretid  Ca. 2 timer ved 20°
Overmalbar  Ca. 6 timer ved 20°
Omrøring  Skal omrøres før brug
Hærdetid  Fuld styrke efter 30 dage

Påføring  Malerrulle, pensel eller sprøjte
Glans  Mat
Størrelse  10 liter (kan tones i tusindvis af farver)
Rækkeevne pr. liter  7-9 m2

Påføringstemperatur  Min. +5°
Tørretid  Ca. 2 timer ved 20°
Overmalbar  Ca. 6 timer ved 20°
Omrøring  Skal omrøres før brug
Hærdetid  Fuld styrke efter 30 dage

Påføring  Malerrulle, pensel eller sprøjte
Glans  Mat
Størrelse  5 liter og 10 liter (kan tones i lyse farver)
Rækkeevne pr. liter  7-9 m2

Påføringstemperatur  Min. +5°
Tørretid  Ca. 2 timer ved 20°
Overmalbar  Ca. 6 timer ved 20°
Omrøring  Skal omrøres før brug
Hærdetid  Fuld styrke efter 30 dage

7-9 M2/LWATERBASED

Vejrbestandig, halvmat facademaling. God dækkeevne, diffusionsåben, 
robust og holdbar. Overfladen er beskyttet mod angreb af mug, alger og 
skimmel. Er hurtig og let at påføre og er velegnet til alle udendørs facader. 
Giver maksimal robusthed og en meget rengøringsvenlig overflade. 
Underlaget skal være rent, tørt og fast. Fyld evt. revner og huller med egnet 
filler. Rengør tidligere malede overflader med grundrengøring. Alge og 
skimmelvækst afvaskes med algevask/facadevask. Let afsmittende eller 
sugende overflader grundes med Raw Micro Primer før brug.

Anvendes til alle grundmalede og tidligere malede udendørs overflader af: 
Beton, murværk, tegl og puds.

Prod. no. 9703465 (off white, 5 liter) / 9703466 (off white, 10 liter) / 9703471 (sort, 5 liter) / 9703472 (sort, 10 liter)

FRONT ACRYL FINISH

FINDES I  
SORT OG HVID

FRONT SILICON FINISH
Ekstremt vejrbestandig, mat silicone-emulsion med 
selvrensende egenskaber. God dækkeevne, diffusionsåben, 
robust og holdbar. Overfladen er beskyttet mod angreb af 
mug, alger og skimmel. Til alle vægge udendørs. Er hurtig og 
let at påføre. Maksimal robusthed og meget rengøringsvenlig 
overflade. Underlaget skal være rent, tørt og fast. Fyld evt. 
revner og huller med egnet filler. Rengør tidligere malede 
overflader med grundrengøring. Alge og skimmelvækst 
afvaskes med algevask/facadevask. Let afsmittende eller 
sugende overflader grundes med Raw Micro Primer før brug. 

Anvendes til alle grundmalede og tidligere malede udendørs 
overflader af: Beton, murværk, tegl og puds.

Prod. no. 9703462

FRONT OIL FINISH
Vejrbestandig, mat olie-emulsion facademaling med glim-
rende vedhæftning på både nye og vejrbidte overflader. God 
dækkeevne, diffusionsåben, robust og holdbar. Overfladen 
er beskyttet mod angreb af mug, alger og skimmel. Er hurtig 
og let at påføre. Underlaget skal være rent, tørt og fast. Fyld 
evt. revner og huller med egnet filler. Rengør tidligere malede 
overflader med grundrengøring. Alge og skimmelvækst afvaskes 
med algevask/facadevask. Let afsmittende eller sugende over-
flader grundes med Raw Micro Primer før brug. 

Anvendes til alle grundmalede og tidligere malede udendørs 
overflader af: Beton, murværk, tegl og puds.

Prod. no. 9703456 (5 liter) / 9703457 (10 liter)

7-9 M2/LWATERBASED

7-9 M2/LWATERBASED



RAW-PRODUCTS.INFO#04 TRÆBESKYTTELSE24 25

WOOD HYBRID FINISH
Prod. no. 9709719 (hvid) / 9709721 (sort)

WOOD WINDOW FINISH
Prod. no. 9709740 

#04

TRÆ- 
BESKYTTELSE 
Udvendigt træværk bør overfladebehandles med det 
primære formål at beskytte det imod påvirkninger fra vind 
og vejr. Derudover kan det naturligvis også have et æstetisk 
formål, hvis man ønsker en bestemt farve eller udtryk. Hvis 
træværket ikke overfladebehandles, vil solens stråler og 
regn/fugt med tiden kunne nedbryde cellerne i træet, så 
strukturen og udseendet ændres, og i værste fald bliver det 
nedbrudt af fx råd.

GENEREL INFORMATION FOR HÅNDTERING AF MALING:

Rengøring af værktøj  Rengøres med vand tilsat evt. lidt grundrens. Opbevaring  Efter åbning opbevares emballagen tæt tillukket, 
tørt, køligt, frostfrit og utilgængeligt for børn. Bortskaffelse Flydende rester må ikke hældes i afløb, men skal afleveres på den lokale  

genbrugsstation. Det samme gælder den tomme emballage.
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Påføring  Malerrulle eller pensel
Størrelse  10 liter (kan tones i tusindvis af farver)
Rækkeevne pr. liter  8-10 m2

Påføringstemperatur  Min. +5°
Tørretid  Ca. 2-4 timer ved 20°
Overmalbar  Ca. 12 timer ved 20°
Omrøring  Skal omrøres før brug.

UV-PROTECTION8-10 M2/LHYBRID

Wood Hybrid Finish er en træbeskyttelse med ny teknologi i form af en 
vand-olie-emulsion, hvilket giver en fremragende vedhæftning, samt god 
dækkeevne. Velegnet til farveskift. Vandfortyndbar og nem at arbejde med. 
Fremhæver træets struktur og skjuler åretegninger. Perfekt til hus, carport, 
træbeklædning eller hegn mm., hvor der ønskes langtidsbeskyttelse på op 
til 10 år. Den specielle overflade holder sig pæn i mange år og værner mod 
begroning. For at opnå maksimal holdbarhed anbefales grundigt forarbejde 
med rengøring og træbeskyttelsesgrunder som fx RAW Wood Primer 
efterfulgt af to lag RAW Wood Hybrid.

OBS: Skal omrøreres grundigt både før og under brug.

Prod. no.: 9709719 (hvid) og 9709721 (sort)

WOOD HYBRID 
FINISH (HVID OG SORT)

GOD DÆKKEEVNE SOM 
FREMHÆVER 

TRÆETS NATURLIGE 
STRUKTUR, MEN 

SKJULER 
 ÅRETEGNINGER.

VELEGNET TIL 
BÅDE VINDUER 

OG DØRE

Påføring  Malerrulle eller pensel
Størrelse  2,5 liter (kan tones i tusindvis af farver)
Rækkeevne pr. liter  10-13 m2

Påføringstemperatur  Min. +5°
Tørretid  Ca. 2 time ved 20°
Overmalbar  Ca. 4-8 timer ved 20°
Omrøring  Skal omrøres før brug

Wood Window er specielt velegnet til vinduer og døre. Let at påføre, tørrer 
hurtigt og er blokfri efter 4 timer. Særdeles slidstærk overflade med en per-
fekt sammenflydning. Egner sig helt ideelt til nybehandling eller renovering 
indendørs og udendørs på døre og vinduer etc. af træ. Underlag skal have 
en tilstrækkelig bæreevne, være rene, tørre, fedt- og voksfri.

OBS: Undgå påføring i direkte solskin/regnvejr.

Prod. no. 9709740

WOOD WINDOW 
FINISH

UV-PROTECTION11-13 M2/LWATERBASED

ANBEFALES IKKE på 
gangarealer og vandretlig-
gende træværk. Anbefales 
heller ikke til lærketræ. 
Træværket skal være rent, 
tørt, fedtfrit og voksfrit. 
Revner og tørre pletter, 
hvor træværket kan suge, 
samt nyt træ skal for-
grundes, inden anvendelse 
af Wood Hybrid Finish.



RAW-PRODUCTS.INFO#05 TRÆ- & METALMALING 2928

QUICK FINISH 40
Prod. no. 9701590 (0,75 liter) / 9701591 (2,5 liter)

QUICK FINISH 70
Prod. no. 9701593 (0,75 liter) / 9701594 (2,5 liter)

SUPREME FINISH 50
Prod. no. 9703411 (0,75 liter) / 9703410 (2,5 liter)

#05

TRÆ- & 
METALMALING
Til maling specifikt af indendørs træværk eller metal, hvor 
der er brug for en robust og rengøringsvenlig overflade, 
anbefaler vi brug af disse produkter, som kan anvendes 
på fx dørkarme, døre, køkkenlåger, vindueskarme, paneler, 
møbler og på rustbeskyttet jern og metal.

OBS: Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Fyld evt. revner 
og huller med egnet træ-filler. Rengør tidligere malede overflader med 
grundrengøring inden brug. Ved risiko for gennemslag fra vandopløse-
lige indholdsstoffer anbefales at grunde med Raw Wood Stop Primer.

GENEREL INFORMATION FOR HÅNDTERING AF MALING:

Rengøring af værktøj  Rengøres med vand tilsat evt. lidt grundrens. Opbevaring  Efter åbning opbevares emballagen tæt tillukket, 
tørt, køligt, frostfrit og utilgængeligt for børn. Bortskaffelse Flydende rester må ikke hældes i afløb, men skal afleveres på den lokale  

genbrugsstation. Det samme gælder den tomme emballage.
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Påføring  Malerrulle, pensel eller sprøjte
Glans  40 – Halvblank
Størrelse  0,75 liter / 2,5 liter (kan tones i tusindvis af farver)
Rækkeevne pr. liter  7-9 m2

Påføringstemperatur  Min. +5°
Tørretid  Ca. 1 time ved 20°
Overmalbar  Ca. 4 timer ved 20°
Omrøring  Skal omrøres før brug
Hærdetid  Fuld styrke efter 30 dage

Påføring  Malerrulle, pensel eller sprøjte
Glans  50 – Halvblank
Størrelse  0,75 liter / 2,5 liter (kan tones i tusindvis af farver)
Rækkeevne pr. liter  12-14 m2

Påføringstemperatur  Min. +5°
Tørretid  Ca. 1-2 timer ved 20°
Overmalbar  Ca. 4-6 timer ved 20°
Omrøring  Skal omrøres før brug
Hærdetid  Fuld styrke efter 30 dage

Påføring  Malerrulle, pensel eller sprøjte
Glans  70 – Blank
Størrelse  0,75 liter / 2,5 liter (kan tones i tusindvis af farver)
Rækkeevne pr. liter  7-9 m2

Påføringstemperatur  Min. +5°
Tørretid  Ca. 1 time ved 20°
Overmalbar  Ca. 4 timer ved 20°
Omrøring  Skal omrøres før brug
Hærdetid  Fuld styrke efter 30 dage

7-9 M2/LWATERBASED

Halvblank acrylmaling glans 40. Robust overflade med rigtig god 
dækkeevne. Flyder særdeles godt sammen med mulighed for 
stor lagtykkelse, kantdækning og fylde. Giver en hård, robust og 
meget rengøringsvenlig overflade. Har ingen gulningstendens. 
Hurtigtørrende og lugtsvag. Brug den fx på indendørs 
træværk, hvor du ønsker en hård og holdbar overflade med en 
smuk finish. Kan anvendes på dørkarme, døre, køkkenlåger, 
vindueskarme, paneler og møbler, og på rustbeskyttet jern og 
metal. Også velegnet til den indvendige side af vinduer.

Prod. no. 9701590 (0,75 liter) / 9701591 (2,5 liter)

QUICK FINISH 40

SUPREME FINISH 50
Halvblank emalje glans 50. Hård, meget robust og meget 
rengøringsvenlig overflade. Har ingen klæbetendens ved 
vandrette overflader efter gennemhærdning. Flyder sær-
deles godt sammen med mulighed for stor lagtykkelse, 
kantdækning og fylde. Har ingen gulningstendens. Brug 
den fx på indendørs træværk, hvor du ønsker en hård 
og holdbar overflade med smuk finish. Kan anvendes på 
dørkarme, døre, køkkenlåger, vindueskarme, paneler og 
møbler, og på rustbeskyttet jern og metal. Også velegnet 
til den indvendige side af vinduer.

Prod. no. 9703411 (0,75 liter) / 9703410 (2,5 liter)

QUICK FINISH 70
Blank acrylmaling glans 70. Robust overflade med rigtig 
god dækkeevne. Flyder særdeles godt sammen med 
mulighed for stor lagtykkelse, kantdækning og fylde. Giv-
er en hård, robust og meget rengøringsvenlig overflade. 
Har ingen gulningstendens. Hurtigtørrende og lugtsvag. 
Brug den fx på indendørs træværk, hvor du ønsker en 
hård og holdbar overflade med en smuk finish. Kan an-
vendes på dørkarme, døre, køkkenlåger, vindueskarme, 
paneler og møbler, og på rustbeskyttet jern og metal. 
Også velegnet til den indvendige side af vinduer.

Prod. no. 9701593 (0,75 liter) / 9701594 (2,5 liter)

12-14 M2/LWATERBASED

7-9 M2/LWATERBASED

EKSTREMT HÅRD 
OG HOLDBAR 
OVERFLADE

UNDERLAGET SKAL være rent, 
tørt og bæredygtigt. Fyld evt. 
revner og huller med egnet 
træ-filler. Rengør tidligere malede 
overflader med grundrengøring 
inden brug. Ved risiko for gen-
nemslag fra vandopløselige ind-
holdsstoffer anbefales at grunde 
med Raw Wood Stop Primer. 
Gælder for Quick Finish 40 og 70, 
samt Supreme Finish 50.

HURTIGTØRRENDE 
OG ROBUST 
OVERFLADE
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UNIVERSAL FUGELIM / TRANSPARENT
Prod. no. 9730565

MONTAGELIM
Prod. no. 9720741

UNIVERSAL FUGELIM / FARVET
Prod. no. 9730566 (Hvid) / 9730567 (Grå) / 9730568 (Sort)

SUPER TACK
Prod. no. 9740577

PARKETLIM
Prod. no. 9740579

TAGSTENSKLÆBER
Prod. no. 9731788 (sort) / 9731787 (rød)

ALLROUND TRÆLIM
Prod. no. 9720740

TRÆLIM UDE 3D
Prod. no. 9730570

TRÆLIM VINTER
Prod. no. 9730569

#06

LIM 
Ved limning er formålet at føje et eller flere materialer sammen, 
og med fysisk hærdende lime som de vandbaserede trælime 
og montagelime, sker selve hærdningen ved, at vandet i pro-
dukterne fordamper. De fysisk hærdende lime er velegnede til 
brug på steder, hvor der kræves en stærk limning på fx træ, 
hvor mindst én flade er sugende. 

En anden type er kemisk hærdende lime som fx parketlim og 
montagelime på SMP/MS basis, som hærder med luftens/ma-
terialernes fugtighed. De kemisk hærdende lime er særdeles 
velegnede til materialer som træ, metal, glas, beton m.fl.



RAW-PRODUCTS.INFO#06 LIM34 35

ALLROUND TRÆLIM, 750 ML
All-round en-komponent trælim til brug indendørs til 
limning af de fleste typer træ. 

//  Anvendes til samlinger, laminering og kantlimning (m. træ, laminat, finer m.m.). 

//  Emnerne skal være rene, fri for fugt, olie og snavs.

//    På almindeligt træ påføres der lim på den ene flade og 
på hårde træsorter påføres limen på begge flader.

//   Maks. 5 min. efter påføring af limen skal emnerne lægges 
i pres 6 min. (dog længere på hårdt træ). 

//   Limen er fugtbestandig iht. EN 204/205, klasse D2.

//  Limbøtten må ikke udsættes for frost.

Prod. no. 9720740

MONTAGELIM, 290 ML
Montagelim til byggeri og industri, som kan anvendes på 
de fleste byggematerialer både ude og inde.

//  Limer på f.eks. træ, beton, metal, PVC, glas og spejle. 

//    Danner hurtigt en stærk limfuge.

//   Limen påføres på emner, som er rene og fri for fugt, 
olie og snavs. 

//  Kan anvendes fra +5°C til + 40°C.

//  Se teknisk datablad for yderligere information.

Prod. no. 9720741

TRÆLIM UDE D3, 750 ML
All-round hurtig en-komponent og fugtbestandig trælim til 
professionel og gør-det-selv brug. Limen opfylder kravene til klasse D3 i 
henhold til EN 204/205.

//    Anvendes, hvor der kræves høj fugtbestandighed, f.eks. samling af døre 
og vinduer, møbler til vådrum, køkkenborde m.m., og den er desuden 
velegnet til kantlimning og finering.

//   Limede emner, der udsættes for vejrliget, bør altid behandles med en 
effektiv dækkende overfladebehandling.

//  Anvendelsestemperatur fra +5°C til +70°C. 

//   Våd lim fjernes med vand.

//   Må ikke udsættes for frost.

Prod. no. 9730570

SUPER TACK, 750 ML
Super Tack er en neutral, fugthærdende montagelim,
fri for opløsningsmidler og phthalater.

//    Danner en stærk og samtidig elastisk limfuge, der kan optage 
eventuelle bevægelser imellem bygningsdele. 

//  Kan benyttes både ude og inde, på væg, loft og gulv.

//    Hæfter på et bredt udvalg af materialer.

//   God til f.eks. opsætningsopgaver hvor spejle, paneler, 
glasbyggesten og andre pladematerialer skal sættes op uden 
brug af understøtning. 

//   Super Tack er lugtfri, og har en fremragende bestandighed 
mod klimatiske påvirkninger. 

//  Kan påføres ved temperaturer fra +5°C til +40°C.

//    Bestandighed -40°C til +90°C.

//  Se teknisk datablad for yderligere info.

Prod. no. 9740577

TRÆLIM VINTER, 750 ML
Frostsikker all-round indendørs en-komponent trælim, der er 
velegnet til limning ved temperaturer helt ned til -10°C.

//  Limen påføres med spartel, pensel eller rulle i et jævnt lag.

//   Dobbeltsidig limpåføring giver den stærkeste limning.

//  Anvendelsestemperatur fra -10°C til +70°C. 

//  Fladerne skal lægges i pres indenfor max. 6 minutter ved 20°C. 

//  Fuld styrke opnås efter ca. 1 døgn ved 20°C.

//  Limen tåler opbevaring ned til -40°C.

//  Er limen frosset, skal optøning ske langsomt.

Prod. no. 9730569

ANVENDES 
 INDE OG UDE

FROSTSIKKER

FREMRAGENDE 
VEDHÆFTNING
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UNIVERSAL FUGELIM / 
TRANSPARENT, 290 ML
Elastisk lim og fugemasse til opgaver, hvor en transparent 
løsning ønskes. 

//  Hæfter godt på de fleste materialer. 

//  Påføres fra +5°C til +40°C. 

//  Skal bearbejdes straks efter påføring, før hindedannelse. 

//   Kan overmales med de fleste vand og spritbaserede 
malinger – det foreslås at foretage test på et lille område 
af fugen før komplet overmaling.

Prod. no. 9730565

UNIVERSAL FUGELIM 
FARVET, 290 ML
Elastisk lim og fugemasse til montagearbejde f.eks. ved ventilations- 
og metalindustrien samt til gulvfuger. Anvendes ude og inde. 

//  Hæfter godt på de fleste materialer.

//     Kan anvendes på fugtige flader, hvis fladerne 
ikke er permanent fugtige.

//   Påføres fra +5°C til +40°C. Skal bearbejdes straks 
efter påføring, før hindedannelse. 

//   Kan overmales med de fleste vand og spritbaserede   
malinger – det foreslås at foretage test på et lille område af  
fugen før komplet overmaling.

Prod. no. 9730566 (Hvid) / 9730567 (Grå) / 9730568 (Sort)

PARKETLIM, 10 L
Parketlim er en elastisk, phthalatfri og hurtighærdende 
parketlim, til limning af stav- og mosaikparket, 
højkantsparket, lamelparket, plankegulve og klodsegulve 
mod underlag af træ, beton, stål og aluminium. 

I modsætning til vandbaserede lime, kan parketlim i mange 
tilfælde anvendes på konstruktioner (gulve), hvor det 
relative fugtindhold er op til 85 % RF (se evt. side 2 i teknisk 
datablad). Limen indeholder ikke vand, isocyanater eller 
opløsningsmidler, og hærder ved en reaktion med luftens 
fugtighed. 

OBS: Underlaget skal være fast, rent, vedvarende tørt og 
plant. Limen påføres underlaget med en tandspartel. Læg 
stavene indenfor 20 minutter. Stavene lægges i den våde lim 
og trykkes godt fast. Der må ikke presses lim op imellem 
stavene. Anvendelsestemperatur: 17°C til 25°C. Den relative 
luftfugtighed i lokalet må ikke overstige 65%. 

Bemærk: Gulvvarme kræver særlige foranstaltninger. Se 
teknisk datablad for mere info.

Prod. no. 9740579

TAGSTENSKLÆBER, 290 ML
Specialklæber der giver en stærk og fleksibel samling. Bruges
til tegl- og betontagsten, ved montering af tilpassede sten,
f.eks. ved skotrender. Anvendes desuden til fastgørelse af sten 
ved afslutninger, f.eks. gavle.

//   Limen er neutral, overmalbar og har høj bestandighed mod 
klimapåvirkninger. 

//  Fladerne skal være rene, tørre, støv- og fedtfri.

//  Påføres fra +5°C til +40°C.

//   Stenene presses sammen indenfor 5-10 minutter, og monteres 
når tilstrækkelig styrke er opnået. 

//  Det anbefales først at udføre tilstrækkelige vedhæftnings-
forsøg. 

Prod. no. 9731788 (sort) og 9731787 (rød) TIL ALLE 
LIM- OG 

FUGEOPGAVER 
- BÅDE UDE 

OG INDE

ANVENDELIG 
TIL ALLE 

 GULVTYPER

ANVENDELIG TIL 
 ALLE LIMOPGAVER 

UDE/INDE, SAMT 
ALLE INDVENDIGE 

FUGEOPGAVER



KVALITET I 
LITERVIS
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#07

FUGEMASSE, 
FUGESKUM & 
FUGETILBEHØR  
En fugning er typisk defineret som en sprække, der fyldes med en 
fugemasse. Der findes i princippet to typer fuger. Finish fuger/maler-
fuger er typisk smalle fuger op til 6 mm hvor en revne, et mellemrum 
eller en sprække skal lukkes for finish-opgaver inden overmaling eller 
pga. tætning for fx fugt. Disse fuger udføres typisk af en akrylfuge-
masse, hvor der stilles større krav til overmalbarhed end til fugens 
evne til at kunne bevæge sig. Bevægelsesfuger/ bygningsfuger er 
derimod fuger over 6 mm, som skal kunne optage og absorbere 
bygningsbevægelser. Her ser vi fuger mellem bygningselementer og 
omkring døre og vinduer. Disse fugemasser er typisk højelastiske som 
fx en hybridfugemasse eller en silikone.

GLITTERVÆSKE (1LITER)
Prod. no. 9730575

PU SKUM MED SLANGE (750 ML)
Prod. no. 9720738

FUGEPINDE AF TRÆ
Se diverse Prod. no. på side 45

NBS FOAM GUN FUGEPISTOL
Prod. no. 9740560

FUGEBAGSTOP/FUGEBUND
Se diverse Prod. no. på side 45

SEALANT GUN FUGEPISTOL
Prod. no. 9740561

MS FUGEMASSE (290 ML + 600 ML)
Se diverse Prod. no. på side 42

AKRYLFUGEMASSE (300ML+600 ML)
Prod. no. 9720736 (300 ml) / 9720737 (600 ml)

PU/NBS SKUM (750 ML) / TIL NBS-PISTOL
Prod. no. 9720739
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AKRYLFUGEMASSE, 
300 ML / 600 ML
Akrylfugemasse er en plasto-elastisk en-komponent 
vandbaseret fugemasse, der kan overmales. Fugemassen 
kan anvendes til tætning af diverse revner og sprækker, 
samt til fugning omkring døre og vinduer, udfyldning 
af pladesamlinger og rørgennemføringer indendørs. 
Fugemassen er endvidere velegnet til såkaldte lydfuger. 

//    Kan anvendes på forskellige flader som f.eks. beton, 
mursten, behandlet træ, eloxeret aluminium, glas, keramik 
m.m. uden brug af primer indendørs. 

//  Kan anvendes fra +5 til +30°C.

//   Fugen vil normalt være gennemhærdet efter ca. 1-2 døgn 
(dog afhængig af fugetykkelse, idet større fuger kræver 
længere hærdetid).

Se teknisk datablad for yderligere information.

Prod. no. 9720736 (300 ml hvid) / 9720737 (600 ml hvid)

PU/NBS FOAM, 750 ML 
RAW PU/NBS Foam er specielt udviklet til præcisionsarbejde
i fuger ved temperaturer fra +35°C og ned til –15 °C. Anvendes
til tætning og isolering fx ifm. montering af døre og vinduer, til
isolering og lyddæmpning mellem betonelementer m.m. PU/
NBS Foam binder og isolerer fortræffeligt. Hæfter på de fleste 
byggematerialer (dog ikke polyethylen, teflon, silicone og lign. 
limafvisende flader). Vær opmærksom på at PU-skum ikke tåler 
sollys (UV-lys), og derfor altid skal dækkes / overmales.

Påføring med NBS pistol, fx RAW Foam Gun Fugepistol (DB nr.:
9740560). Ved hjælp af pistolen opnås en kontrolleret ekspansion, 
der gør det nemmere at påføre den rette mængde. Montér NBS 
pistolen på ventilen og ryst dåsen grundigt 10-15 gange inden brug 
og brug altid dåsen med ventilen nedad. PU skum hærder ved 
reaktion med fugt, og det skal derfor sikres, at der er fugt tilstede, 
fx kan der forstøves vand direkte på skummet for at sikre korrekt 
ekspansion. Hærdet skum skal fjernes mekanisk. 

Se teknisk datablad for yderligere information.

Prod. no. 9720739

PU/NBS FOAM MED SLANGE, 
750 M
RAW PU/NBS Foam er specielt udviklet til præcisionsarbejde i 
fuger ved temperaturer fra +35°C og ned til –15 °C. Anvendes 
til tætning og isolering fx ifm. montering af døre og vinduer, 
til isolering og lyddæmpning mellem betonelementer m.m. 
Skummet binder og isolerer fortræffeligt. Hæfter på de fleste 
byggematerialer (dog ikke polyethylen teflon, silicone og lign. 
limafvisende flader).

Vær opmærksom på at PU-skum ikke tåler sollys (UV-lys), og
derfor altid skal dækkes / overmales. Montér den medfølgende
slange på ventilen og ryst dåsen grundigt 10-15 gange inden
brug og brug altid dåsen med ventilen nedad. 

PU skum hærder ved reaktion med fugt, og det skal derfor
sikres, at der er fugt tilstede, fx kan der forstøves vand direkte
på skummet for at sikre korrekt ekspansion. Hærdet skum skal
fjernes mekanisk.

Se teknisk datablad for yderligere information.

Prod. no. 9720738

MS FUGEMASSE, 290 ML / 600 ML
MS Sealer er en højelastisk MS-polymer fugemasse til fugn ing 
både inden- og udendørs. MS Sealer kombinerer de bedste egen-
skaber fra silicone- og polyurethan-fugemasser.

Den er særlig velegnet til ekspansionsfuger, facadefuger, fugning 
af døre og vinduer, samt øvrige tætningsopgaver, hvor man tid-
ligere ville have anvendt siliconefugemasse, men i stedet ønsker 
byggefugens overmalbarhed og forenelighed. Påføres på flader 
som er rene og fri for fugt, olie og snavs. 

//  Kan overmales med de fleste typer maling. 

//  Har en elasticitet, der kan optage bevægelser på op til +/- 25 %. 

//  Kan anvendes fra +5°C til +30°C. 

//  MS Sealer lever op til kravene i henhold til ISO 11600 F 25HM. 

Se teknisk datablad for yderligere information.

Prod. no. 9720732 (290 ml hvid) / 9720734 (600 ml hvid)

Prod. no. 9720733 (290 ml grå) / 9720735 (600 ml grå)

Prod. no. 9740137 (600 ml sort) 

Prod. no. 9740139 (600 ml antracitgrå)

ANVENDELIG 
NED TIL -15°C

ANVENDELIG 
NED TIL -15°C

290 ML

290 ML

600 ML

600 ML
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NBS FOAM GUN FUGEPISTOL
Letvægtsfugepistol i plast, som bruges til kontrolleret 
påføring af skum, fx RAW PU/NBS SKUM 
(Prod. no.: 9720739). 

Husk rensevæske til afrensning af pistolløbet. 
Fugepistolen har en justeringsskrue, der gør det 
nemt at justere nøjagtigt den mængde skum der 
skal til. Ideel til præcisionsarbejde og de store 
installationsopgaver.

Prod. no. 9740560

SEALANT GUN FUGEPISTOL
Universal fuge- og limpistol, som passer til 290-310 ml 
patroner indeholdende medium viskositet fugemasse, 
klæbemidler osv. 

Fugepistolen har et nylonhåndtag med blødt greb og 
en forstærket nylon patronholder, som kan drejes 360°. 
Den er derudover udstyret med Snap-fit og U-åbning, 
samt antidryp og har integreret bremsefrigivelse. Det 
er muligt at betjene fugepistolen med én hånd. Giver 
et tryk på hele 2,5kN (250kg).

Prod. no. 9740561

GLITTERVÆSKE, 1 LITER
RAW Glittevæske er udviklet til brug i forbindelse 
med glitning af silicone, MS polymer og polyurethan 
fugemasser. Den friske fugemasse fugtes med RAW 
Glittevæske og glittes derefter med en fugepind eller 
lignende. Glittevæske giver mulighed for efterfyldning 
af fugen.

Opbevares køligt og tæt tillukket. Vær opmærksom på 
sarte materialer.

Prod. no. 9730575

FUGEPINDE AF TRÆ
RAW fugepinde af træ. Anvendes sammen med 
RAW Glittevæske til efterglitning af sillicone, MS 
polymer og polyurethan fugemasser.

Prod. no. 9730532 (6 mm) / 9730533 (8 mm) / 9730535 (10 mm) / 9730538 
(12 mm) / 9730539 (15 mm) / 9730540 (20 mm) / 9730541 (25 mm)

FUGEBAGSTOP
Fugebagstop (fugebund) anvendes som underlag ved 
fugning med elastiske fugemasser. Fugebagstoppen 
presses på plads med et blødt instrument f.eks. 
bagsiden af en fugepind. 

Prod. no. 9730554 (13 mm x 50 m)

Prod. no. 9730555 (16 mm x 50 m) 

Prod. no. 9730556 (20 mm x 50 m)

Prod. no. 9730557 (24 mm x 50 m)

Prod. no. 9730558 (30 mm x 80 m)

FIRKANTEDE fugebagstop:
 
Prod. no. 9730545 (20 mm x 30 mm x 100 mtr)

Prod. no. 9730547 (35 mm x 25 mm x 100 mtr)

Prod. no. 9730546 (40 mm x 20 mm x 100 mtr)

Prod. no. 9730548 (40 mm x 25 mm x 100 mtr) 

* Til disse og andre porøse overflader anbefales det at der primes inden.

ANVENDELSES-
SKEMA

TRÆLIM 

750 ML

VINTERLIM

750 ML

TRÆLIM UDE

750 ML

MONTAGELIM 

290 ML

Træ • • • •

Gipsplader • • • •

Blød masonite • • •

Kork med PVC • •

Pap • • •

Papir • • •

Stof • • •

Alu •

Stål •

PVC •

Messing •

Kobber •

Malede flader •

Beton •

Spånplader • • • •

Inde • •

Inde/ude • •

Glas •

Spejl •

ANVENDELSES-
SKEMA

MS FUGE

290 ML

ACRYLMASSE

300 ML

UNIVERSAL 
FUGELIM /
FARVET 

290 ML

UNIVERSAL 
FUGELIM /
TRANSPARENT

290 ML 

TAGSTENS-
KLÆBER 

290 ML

Træ • • • • •

Gipsplader • •   •*   •* •

Alu • • • • •

Stål • • • • •

PVC • • • • •

Messing • • • •

Kobber • • • •

Zink • • • • •

Malede flader • • • • •

Beton • •   •*   •* •

Spånplader • • • • •

Inde • • • • •

Ude • • • •

Glas • • • • •

Flamingo • • •

Lydfuge • •

Gummi

Mursten • • •

RUNDE fugebagstop:
 
Prod. no. 9730549 (10 mm x 5 m)

Prod. no. 9730550 (16 mm x 5 m)

Prod. no. 9730551 (20 mm x 5 m)

Prod. no. 9730552 (24 mm x 5 m)

Prod. no. 9730553 (10 mm x 50 m) 

ANBEFALET  
TIL INDENDØRS 

BRUG

Prod. no. 9730559 (10 mm x 600 m)

Prod. no. 9730560 (13 mm x 400 m)

Prod. no. 9730562 (16 mm x 250 m)

Prod. no. 9730563 (24 mm x 100 mm)

Prod. no. 9730564 (20 mm x 150 mm)

OBS: RAW Fugebagstop skal dimensioneres 
20% større end fugebredde. De firkantede 
fugebagstop bruges inde, mens runde 
fugebagstop kan bruges både ude og inde. 
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ROLLER Q RULLEKLÆBER
Prod. no. 9703492

LIGHT ROUGH (GROV)
AIRLESS SPRØJTESPARTEL

Prod. no. 9703478

ROLLER W RULLEKLÆBER
Prod. no. 9703490

ROLLER S RULLEKLÆBER
Prod. no. 9703482

ROLLER S EXTRA RULLEKLÆBER
Prod. no. 9703487

LIGHT MEDIUM LETSPARTELMASSE
Prod. no. 9703475

ROLLER MEDIUM RULLESPARTELMASSE
Prod. no. 9703479

LIGHT MEDIUM EXTRA LETSPARTELMASSE
Prod. no. 9703476

LIGHT W VÅDRUMSSPARTELMASSE
Prod. no. 9703474

LIGHT MEDIUM AIRLESS SPRØJTESPARTEL
Prod. no. 9703477

LIGHT ROUGH (GROV) LETSPARTELMASSE
Prod. no. 9703473

#08

SPARTEL 
& KLÆBER  
Spartelmasse anvendes til at skabe en ensartet overflade, 
som enten overmales direkte eller som efterfølgende 
påføres filt eller andet væv/tapet. Håndspartel egner sig til 
mindre og mellemstore opgaver. Rullespartel gør det lettere 
og hurtigere at spartle større emner, hvad enten det er 
samlinger, flader eller hjørner. Sprøjtespartel egner sig i høj 
grad til større opgaver og udmærker sig ved at være den 
hurtigste metode til påføring af spartel.  Derudover findes der 
forskellige former for vandbaserede klæbere, som anvendes 
til opsætning af vægbeklædning.

47
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5031 0112

5031 0112

ROLLER MEDIUM 
RULLESPARTELMASSE 
(15 LITER)
Færdigblandet medium letspartelmasse, der både er
velegnet til rullepåført fuldspartling samt til maskinel
spartling af gipspladesamlinger. Spartelmassens
konsistens gør den ideel til fuldspartling af lofter
og vægge, hvor struktur efter væv, savsmuldstapet
eller lignende ønskes fjernet. Produktet påføres let
og hurtigt med rulle, og en optimal finish opnås ved
efterglatning med en glittespartel. Systemet efterlader
et perfekt spartelarbejde, hvor behov for slibning
er minimalt.

Spartelmassen er Svanemærket og den opfylder
desuden kravene til EN 13963. RAW Roller Medium
anvendes i tørre rum.

Se teknisk datablad og DOP for yderligere information.

Prod. no. 9703479

LIGHT W  
VÅDRUMSSPARTELMASSE 
(15 LITER)
Færdigblandet, finkornet letspartelmasse til vådrum med
lav vægtfylde og høj fyldningsgrad, der udmærker sig
ved at være særdeles let at påføre og slibe. Udsættes
spartelmassen for direkte vandpåvirkning, bør
den beskyttes ved f.eks. overmaling.

Spartelmassen anvendes i vådrum til ud- og fuldspartling
af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader
mm. RAW Light W er velegnet til overmaling med
dispersions- og alkydmalinger.

Huller og revner fra 4-15 mm bør spartles op med
RAW Light Rough Letspartelmasse først. Efter tørring
efterspartles så med RAW Light W vådrumsspartelmasse.

Spartelmassen opfylder kravene til EN 13963 og er
godkendt til brug i gipspladesamlinger. CE-mærket til
gipspladesamlinger.

Se teknisk datablad og DOP for yderligere information.

Prod. no. 9703474 

LIGHT ROUGH (GROV) 
LETSPARTELMASSE (10 LITER)
Færdigblandet grovkornet letspartelmasse med lav vægtfylde og høj 
fyldningsgrad, der udmærker sig ved at være særdeles let at påføre 
og slibe. Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler. 
På smittende eller stærkt sugende underlag kan der med fordel 
grundes med RAW Micro Primer. Spartelmassen anvendes indendørs 
til ud- og fuldspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, 
gipsplader m.m. i tørre rum. Anbefales til fyldninger op til 10 mm. Den 
er velegnet til overmaling med dispersions- og alkydmalinger.

Se teknisk datablad for yderligere information.

Prod. no. 9703473

LIGHT MEDIUM LETSPARTELMASSE 
(10 LITER)
Færdigblandet letspartelmasse med lav vægtfylde og høj 
fyldningsgrad, der udmærker sig ved at være særdeles let at 
påføre og slibe. Spartelmassen anvendes indendørs til ud- og 
bredspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, 
gipsplader m.m. i tørre rum. RAW Light Medium har en særlig 
høj fyldningsgrad og minimalt svind. Anbefales til fyldninger 
op til 4 mm. Den er velegnet til overmaling med dispersions- 
og alkydmalinger. Produktet er CE-godkendt til spartling af 
gipspladesamlinger i henhold til EN13963. 

Se teknisk datablade og DOP for yderligere information.

Prod. no. 9703475

LIGHT MEDIUM EXTRA 
LETSPARTELMASSE (10 LITER)
Færdigblandet letspartelmasse i høj kvalitet. Spartelmassen er
specialudviklet til spartling af gisppladesamlinger med sparteltape. 
Produktets konsistens gør det lettere at udføre såvel spartling og 
tapemontering som efterfølgende slibning. Anvendes indendørs til ud- og 
bredspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m. 
i tørre rum. RAW Light Medium Extra har en særlig høj fyldningsgrad og 
minimalt svind. Anbefales til fyldninger op til 4 mm. Den er velegnet til 
overmaling med dispersions- og alkydmalinger. 

Spartelmassen er Svanemærket og opfylder desuden kravene til EN 13963.

Se teknisk datablad og DOP for yderligere information.

Prod. no. 9703476
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LIGHT MEDIUM AIRLESS 
SPRØJTESPARTEL  
(15 KG)
Færdigblandet letspartelmasse med lav 
vægtfylde og høj fyldningsgrad, der er tilpasset til 
påføring med markedets gængse sprøjteudstyr. 
Spartelmassen udmærker sig ved at være let at 
bearbejde, således man hurtigt og let opnår et 
godt resultat. Er meget let at slibe.

Spartelmassen anvendes indendørs til ud- og 
bredspartling af vægge og lofter af puds, beton, 
letbeton, gipsplader m.m. i tørre rum.

Spartelmassen er Svanemærket og opfylder 
desuden kravene til EN 13963 og er godkendt til 
brug i gipspladesamlinger.

Se teknisk datablad og DOP for yderligere 
information.

Prod. no. 9703477

Prod. no. 99703477

LIGHT ROUGH (GROV) 
AIRLESS SPRØJTESPARTEL  
(15 KG)
Færdigblandet grovkornet letspartelmasse med 
lav vægtfylde og høj fyldningsgrad, der udmærker 
sig ved at være særdeles let at påføre og slibe. 
Spartelmassen har en konsistens, der er tilpasset 
til påføring med markedets gængse sprøjteudstyr.

Spartelmassen anvendes indendørs til ud- og 
bredspartling af vægge og lofter af puds, beton, 
letbeton, gipsplader m.m. i tørre rum.

Se teknisk datablade for yderligere information.

Prod. no. 9703478 

ROLLER S RULLEKLÆBER 
(15 LITER)
Rulleklæber beregnet til opsætning af glasvæv og glasfilt i tørre 
og opvarmede rum. Klæberen er let at påføre med enten rulle 
eller pensel. Rækkeevne 3-5 m² pr. liter. Tørretid, ca. 1 døgn, 
afhængig af rumtemperatur, ventilation og fugtighed samt 
underlagets beskaffenhed.

Prod. no. 9703482

ROLLER W RULLEKLÆBER 
(15 LITER)
Vådrumsklæber. Specielt udviklet til opsætning af vinyltapet, 
glasvæv og filt i vådrum. Rækkeevne 4-5 m² pr. liter. Tørretid, 
ca. 1 døgn, afhængig af rumtemperatur, ventilation og 
fugtighed samt underlagets beskaffenhed. 

Prod. no. 9703490

ROLLER S EXTRA RULLEKLÆBER 
(15 LITER)
Ekstra stærk rulleklæber, som kan anvendes på sugende 
underlag. Anvendes især til tungere/kraftigere væv eller 
tapeter, giver et kraftig vådhug der gør opsætning lettere. 
Påføres med rulle. Rækkeevne 3-5 m² pr. liter. Tørretid, ca. 1 
døgn, afhængig af rumtemperatur, ventilation og fugtighed 
samt underlagets beskaffenhed.  Produktet er Svanemærket.

Prod. no. 9703487

ROLLER Q RULLEKLÆBER (15 LITER)
RAW Roller Q kan bruges til alle typer vægbeklædning som fx filt, 
glasvæv, vinyltapet, Non Wowen tapet og papirtapeter. Den er 
specielt udviklet til at minimere risiko for spændinger i tapetet, som 
kan resultere i gabende synlige samlinger og slip fra underlaget. 
Kan benyttes til alle slags opsætningsmetoder, fx rulle, kost/pensel, 
sprøjte og klistermaskine. Rækkeevne 3-5 m² pr. liter. Tørretid, ca. 
1 døgn, afhængig af rumtemperatur, ventilation og fugtighed samt 
underlagets beskaffenhed. 

Prod. no. 9703492
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