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Art.nr 40 cm 642200
Art.nr 50 cm 642201
Art.nr 60 cm 642202 
Art.nr 80 cm 642203

Art.nr 40 cm 642206
Art.nr 50 cm 642207
Art.nr 60 cm 642208  
Art.nr 80 cm 642209

Art.nr 642225

 Art.nr 642226

Speed Smoother  
Bredspackel med ergonomiskt grepp-
bart handtag. Finns i 40, 50, 60 och 80 
cm. Bladet är av härdat rostfritt stål och 
utbytbar. Passar med förlängningskaft 
och adapter. 

Speed Smoother 
Replacement Blades  
Extrablad till Speed Smoother. Enkla 
att byta ut. Bladen är av härdat rost-
fritt stål och 0,3 mm tjocka med 
rundade kanter. 

Extention Pole 
Förlängningskaft till spackelverktyg.  
Passar med Adjustment Adapter och 
Speed Smoother. Förlängningsskaftet 
är tillverkad av aluminium för att ge 
en så låg vikt som möjligt och har en 
Quick-lock funktion. Ytbehandlat för att 
undvika svart avfärgning.

Adjustment Adapter  
Adapter till Speed Smoother. Greppar 
fast spackeln och går att justera i olika 
vinklar för optimal åtkomst och komfort. 

Perfekt finish med  
Speed Smoother
Speed Smoother är en ergonomisk utformad 
bredspackel med greppvänligt handtag för 
spackling av tak och vägg. Används för hand 
eller tillsammans med förlängningsskaft och 
adapter.

Nyhet!
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Multi-Tool 
Allroundverktyg med många smarta 
funktioner. Extra tjockt blad 1.7 mm av 
härdat rostfritt stål. Kan användas till 
rengöring av roller och bygel, dra ut spik 
och skruv samt nedskrapning av gammal 
färg och tapet. Verktyget har en integre-
rad skruvmejsel.

Standard Knives  
Ett standardverktyg för spackling.  
Bladet är stablit,  1.2 mm tjockt av härdat 
rostfritt stål. Verktyget har en integrerad 
skruvmejsel. Finns i två storlekar, 6 cm 
och 8 cm.

Half Moon  
För spackling av olika vinklar och för 
svåråtkomliga ställen till exempel bakom 
rör. Bladet är av härdat rostfritt stål. 
Verktyget har en integrerad skruvmejsel.

Heavy Duty 
Ett verktyg med extra tjockt blad som  
är vinklat 20 grader för bästa effektivitet 
vid nedskrapning av tapeter. Vinkeln  
minskar även risk för att knogar stöter  
i väggen vid skrapning. Bladet är av  
härdat rostfritt stål. Verktyget har en  
integrerad skruvmejsel.

Triangle
För spackling av vinklar i tak och vägg. 
Bladet är av härdat rostfritt stål och är 
skuren i 90 grader. Verktyget har en 
integrerad skruvmejsel.

6 cm Art.nr 642213
8 cm Art.nr 642214

Art.nr 642220

Art.nr 642222

Art.nr 642219

Art.nr 642221

Specialverktyg för proffs
Smidiga och användarvänliga verktyg i hög 
kvalitet. Hammarhuvudet är av helgjutet kromad 
legerat stål med aluminum. Ergonomiskt gummi-
grepp med patenterad design.

Nyhet!
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Scanspac är Nordens ledande leverantör av 
spackelprodukter och tillbehör till professionella 
hantverkare. Produkterna är framtagna för att möta 
våra kunders högt ställda krav på ergonomi, kvalitet, 
ekonomi och effektivitet. Spackelprodukterna är 
kvalitetssäkrade med ISO 9001 och miljöcertifierade 
med ISO 14001.

Kontakta oss 

Fredrik Brokmark
International Project Manager
Mobil: 070-547 51 92
fredrik.brokmark@saint-gobain.com

Thomas Sternhoff
Key Account Manager, Sweden
Mobil: 070-665 34 23
thomas.sternhofft@saint-gobain.com 

Håkan Söderblom
Technical Support
Mobil: 070-588 23 66
hakan.soderblom@saint-gobain.com

facebook.com/dalapro.se
instagram.com/dalapro
dalapro.se/youtube
linkedin.com/company/saint-gobain-sweden-ab-scanspac


