
Tegra Nordics är ett produktutvecklings- och distributionsföretag i norra Europa med mer 
än 25 års erfarenhet och kompetens inom byggnadskemiska produkter.

Företaget exporterar till �er än tio geogra�ska marknader och erbjuder högkvalitativa 
produkter med unik positionering samt starkt fokus på kundupplevelsen.

Tegra är ett företag välkänt för sin företagskultur, höga innovationstakt och sociala ansvar.

EXPERTER PÅ OMRÅDET

INNOVATIVT SYNSÄTT

BETRODDA AV TOPPFÖRETAG

HÖG SERVICENIVÅ
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Lim POINT 100 FÖR ETT 
HUNDRA IDÉER, 290 ml

Snabblim POINT 
HIGH TACK, 290 ml

Färdigblandat fyllmedel 
FOME FLEX FINISH, 300 ml

Tätar omedelbart

Tätar på våta ytor och under vatten

Resistent mot UV-strålning

Tål snö och regn

Övermålningsbar

Målningsbar efter 30 min. torkning

Icke-krympande, icke-sprickande

Mycket lätt att applicera

Slipbar efter härdning

Högpresterande tätningsmassa
FOME FLEX AQUASTOP, 300 ml

Extremt klar

Nästan luktlös

Övermålningsbar

Rostfri på metall

Elastisk fog

Nästa generations lim och 
tätningsmedel, baserat på MS-polymer, 
som är extremt klar. Utmärkt för limning 
och tätning av de �esta material som 
glas, natursten, trä, metall, marmor, 
granit, keramik, etc. Fri från 
lösningsmedel, isocyanater och silikon.

Färdig att använda �ller osch 
spacklingsblandning som inte 
krymper, för att spackla fogar mellan 
gipsskivor och reparera sprickor och 
hål i väggar och tak. Ultralätt, 
icke-krympande, icke-sprickande. Klar 
att måla på efter bara 30 minuters 
torkning. Slipbar efter härdning. 
Mycket lätt att applicera. Lätt att 
rengöra. Luktfri. Frostmotstånd under 
transport ner till -15 °C.

Högkvalitativt syntetiskt 
gummitätningsmedel förstärkt med 
�brer. Detta tätningsmedel används vid 
snabba reparationer av tak, avlopp, 
fasader och båtar. Den unika 
sammansättningen i detta 
�berförstärkta tätningsmedel gör det 
möjligt att täta läckor och sprickor 
omedelbart efter applicering, även 
under extrema förhållanden eller till och 
med under vatten, i kyla, snö eller regn.

Extremt starkt grepp

Neutral härdning, nästan luktfri

Övermålningsbar

Ihålligt elastisk

Fäster perfekt på fuktiga ytor

Hybridbaserat kraftlim med extremt 
snabb fogning. Inget stöd behövs 
under härdningen. Fäster perfekt på 
fuktiga ytor. Övermålningsbar. För 
limning av många byggnadsmaterial 
som - sten, betong, speglar, glas, 
gipsskivor, PU, PVC, hårdplast, emalj, 
keramik, koppar, bly, zink, tenn, 
aluminium, metaller, trä mm. 
Temperaturbeständighet -40 °C till 
+90 °C. Neutral härdning, nästan 
luktfri. Fri från isocyanater, ftalater, 
lösningsmedel och silikon.
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Beställ 8 lådor med TEGRA-produkter och få POS-stativ i ett år gratis*

*Gäller gratis uthyrning i 1 år

FOGPISTOL FÖR TÄTNINGSMEDEL (SVART)
FOME FLEX

Professionell pistol - fogningspistol för tätningsmedel. Metall, 
halvsluten kropp. Motståndskraftig mot mekaniska belastningar. 
Hållbar och ergonomisk design.
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