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Ny B&J Serie
Filt & Væv
Der stilles store krav til det færdige resultat, når maleren skal aflevere et stykke arbejde.
Vægge bliver inspiceret og tjekket, så det er vigtigt, at arbejdet er udført korrekt og materialerne er i orden.
Vægge med filt, skal stå helt glatte uden ujævnheder, hvilket kræver en perfekt opbygning
B& J har et bredt sortiment i glasfilt og væv - vores kunder kan vælge lige præcis den løsning de foretrækker.
Nogle vælger en ugrundet filt eller væv og laver en traditionel opbygning med fylder og maling. Andre vælger vores
populære 80 grams grundet filt, da den er nem at arbejde med, giver en fornuftig bund for malingen og man undgår gener
fra løse fibre i luften. Mange vælger en 130 grams filt, da de føler, at der er mere fylde i produktet. Endelig er der kunder
der foretrækker forlimet filt, så man slipper for at påføre lim på væggen. På den måde finder hver maler deres foretrukne
løsning.
Hos B&J optimerer vi løbende sortimentet og vi kan nu tilbyde en række nye og forbedrede produkter.
Blandt nyhederne er en ugrundet 45 grams filt og en ny, forlimet 130 grams filt, der er behagelig at arbejde med og nem at
justere ved opsætning.
Ta' en snak med din salgskonsulent eller dit kundecenter om, hvilket produkt
der lige netop passer til din opgave.
Produkt

Varenr.

Glasfilt 35 gram

412035

Standard ugrundet filt

Glasfilt 45 gram

413045

Ekstra tæt vævet ugrundet filt

Grundet Filt 80gram

413080

Ekstra let og fleksibel grundet filt

Grundet Filt 130 gram

413130

Standard 130 grams grundet filt

Grundet Filt 140 gram

412140

Grundet filt med lidt ekstra fylde

Grundet Filt 200 gram

412200

Grundet filt til kritiske underlag

Forlimet Filt 130 gram

412630

Forlimet filt med fortrinlige arbejdsegenskaber

Glasvæv 130 gram

412131

Standard ugrundet glasvæv

Grundet Væv 120 gram

412718

Grundet fleksibel glasvæv

Forlimet Væv 200 gram

412633

Forlimet glasvæv med fine arbejdsegenskaber

