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SAINT-GOBAIN SWEDEN AB

Saint-Gobain Sweden AB er bedriften som står bak varemerkene
Dalapro, Gyproc, ISOVER og Weber. Bedriften inngår i det franske 
konsernet Saint-Gobain med cirka 190 000 ansatte. 

Nå er Dalapro Produktkatalog 2022 her, fylt med bærekraftige sparkelproduk-
ter for både dagens og fremtidens hjem og bygninger. Vi håper at katalogen 
kommer til å inspirere og gi deg litt ekstra kunnskap når du skal velge sparkel, 
lim og verktøy. Det vil si alt du trenger for å få et vellykket resultat på vegger og 
tak innendørs. Vårt mål er at vi alltid skal levere høyeste kvalitet og samtidig 
verne om miljøet. I dette inngår en klimapositiv produksjon, gjenvunne emballa-
sjematerialer og bærekraftige sparkelprodukter som i stor grad er fremstilt av 
svenske råvarer. Med dette driver vi utviklingen av klimasmarte overflatesjikt og 
tilbyr produkter som gjør det enkelt å ta ansvar for arbeidsmiljø og miljøpåvirkning.  
 
Christian Hollsten
Business & Technical Support Manager 

DALAPRO ONLINE 

På vår hjemmeside finner du produktdatablad og annen dokumen-
tasjon som ofte behøves. Du kan regne ut hvor mye sparkel som  
som trengs og lære deg mer om sparkel. Følg med på hva som  
skjer i Dalapro ved å abonnere på vårt nyhetsbrev samt å følge  
oss på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn.

dalapro.no

dalapro.no

dalapro

company/saint-gobain-sweden-ab-scanspac

dalapro.no/youtube
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Iblant må veggen tåle litt tøffere tak, i lengre tid. Oppdag Dalapro Robust – en 
ferdigblandet, grå håndsparkel som gir ekstra hardhet og slitestyrke. Robust 
er et smart og kostnadseffektivt valg for deg som ikke vil renovere like ofte. 
Passer for alle underlag og er perfekt i offentlige miljøer.

OPPDAG DALAPRO ROBUST  
– SPARKELEN SOM HOLDER LENGER

NYHETER



NYHETER

FibaFuse  
– sterk skjøteremse av glassfiber

FibaFuse er en glassfiberremse som er 
spesielt utviklet for sterk armering av plat-
eskjøter og sprekker i tak og på veggflater. 
FibaFuse er lettere og fremfor alt tynnere 
enn papirremser av standardkvalitet.  
Remsen er enkel å klippe og arbeide med 
og beholder sine falser ved innsetting av 
f.eks. innerhjørne.  
 
Takket være den porøse designen, som 
tillater at sparkelen trenger gjennom 
remsen, elimineres eventuelle blærer ved 
påføring. Den tynne konstruksjonen inne-
bærer dessuten mindre risiko 
for at det dannes buler på 
skjøtene, og minimerer 
dermed risikoen for å 
få synlige skjøter  
i slepelys.  

Nye miljøvennlige 
plastspann
Som et naturlig og selvsagt ledd i vårt bære-
kraftsarbeid har vi laget nye spann, fremstilt 
av et materiale som består av minst 90 prosent 
gjenvunnet plast. Med disse spannene oppnår 
vi et betydelig mindre karbondioksidavtrykk fra 
råvare til fabrikk – omtrent halvparten sammen-
lignet med tidligere spannmateriale. Det nye 
materialet er dessuten fullstendig gjenvinnbart. 
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Dalapro Hydro  
blir svanemerket 
Nå har våre våtromsprodukter for 
håndpåføring klart de tøffe testene for 
svanemerking. Vi har også EPD-merket 
produktene og byttet til miljøspann.

Dette lanseres i løpet av våren. 

SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004
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Skap unike vegger med 
Dalapro® Design
Dalapro® Design finnes ferdigblandet i to farger hentet fra 
naturens egen fargeskala og i hvitt. Den hvite sparkelen kan 
brytes til valgfri farge hos din fargehandler. Den kan også 
brukes som den er hvis du ønsker en hvit overflate.

Infärgat spackel som ger en betongliknande yta. 
Tinted filler that creates a concrete like surface.

Eingefärbter Spachtel, der eine betonähnliche Oberfläche ergibt.

10 l

DESIGN
CALM
GREEN

Spackel som kan brytas till valfri färg, ger en betongliknande yta.
Filler, available to tint in all colors, creates a concrete look.

Spachtel, der in jede Farbe abgetönt werden kann, ergibt eine betonähnliche Oberfläche.

10 l

DESIGN
WHITE

MIX
CONCRETE 

GREY
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Kreative vegger med
betongpreg 
 
Dalapro Design er spesielt utviklet for deg som 
vil skape unike vegger med betongpreg. Med ett 
enkelt produkt gir du veggen både karakter og 
farge. Det er bare fantasien som setter grenser. 
Dalapro Design passer på de fleste underlag 
innendørs, f.eks. malt strie, pussede overflater, 
gips- og betongvegger eller ujevne vegger som 
trenger en oppfriskning. Resultatet blir en  
betonglignende overflate med fargeskiftninger. 

Du påfører Dalapro Design for hånd. Når du  
har forseglet overflaten med Dalapro Design 
TopCoat, blir den bestandig mot spill og riper  
og lett å holde ren.

Se instruksjonsfilmen på YouTube. Les mer på  
vår hjemmeside eller i brosjyren om produktene.  
Brosjyren kan lastes ned som PDF. 

Kontakt våre teknikere for instruksjoner om hvordan 
man bryter sin egen farge eller hvis dere vil at vi viser 
hvordan man lager en designvegg steg for steg.

Varm og levende  

eller rå og industriell

Skap betonglignende vegger med Dalapro® Design
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Perfekt finish  
Speed Smoother og proffverktøy
Optimer sparkelarbeidet med spesialverktøy av høy kvalitet. 
Speed Smoother er en ergonomisk utformet bredsparkel med 
grepvennlig håndtak for sparkling av tak og vegger. Brukes for 
hånd eller sammen med forlengelsesskaft og adapter. Bladene 
kan lett byttes ut når de er slitte eller skadde. 

I serien finnes det også fem spesialverktøy, også de spesielt 
utviklet for profesjonelle. Praktiske og brukervennlige verktøy av 
høy kvalitet. Hammerhodet er av helstøpt krommet legert stål 
med aluminium.  
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Dette er en bok for deg som vil ha mer kunnskap om sparkel og hvordan den brukes. Her får du et historisk 
tilbakeblikk, kunnskap om hva sparkel inneholder og hvordan den produseres. Men mest av alt er det en 
håndbok som gir deg kunnskap om hvilke krav du kan stille til produktet, hvordan du arbeider med sparkel, 
ulike påføringsmetoder og hva som er viktig å tenke på for å oppnå et riktig bra sluttresultat. 

Snakk med din selger eller tekniker hvis du vil ha et eksemplar av boken. 

Rätt & slätt – en bok om  
sparkel og sparkling

Tilgjengelig  på svensk og engelsk



 

Vi hjelper dere gjerne med rådgivning når nye pro-
sjekter skal startes. Vi begynner med et oppstarts-
møte der vi hjelper til med en forhåndsbesiktigelse 
av de overflatene dere skal arbeide på og gir tips og 
råd om materialvalg, materialforbruk og maskinvalg. 

Vi kan også hjelpe til med praktisk trening for deres 
malere, enten i vårt testsenter i Glanshammar (uten-
for Örebro) eller direkte på stedet i deres prosjekt. 

Våre teknikere har lang erfaring fra malerbransjen 
og er med i ulike bransjeråd, f.eks. YBG (Yrkesmäs-
sig behandling av gipsskivor). Kontakt oss hvis dere 
er interesserte.

SKAL DERE STARTE  
ET NYTT  
MALEPROSJEKT?

Materialvalg Maskinvalg

Forhåndsbesiktigelse
Utdanning

SPARKELKURS
Ta vårt mikrokurs om kunsten å sparkle. 
Det tar cirka 30 minutter å gjennomføre 
kurset og du kan bruke mobil, nettbrett 
eller datamaskin. Det går fint å ta kurset i 
ditt eget tempo og ta pauser når du vil.

Når du har gjennomført kurset og svart 
rett på minst 75 prosent av spørsmålene, 
får du et fint sertifikat.

Meld deg på kurset her:  
https://bit.ly/3w4kj48 

Eller skann QR-koden.

10
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VÅRT MILJØARBEID
Dalapro tilbyr bærekraftige sparkelprodukter for dagens og fremtidens hjem  
og bygninger. Med en stor andel svenske råvarer, klimapositiv produksjon 
og gjenvunne emballasjematerialer driver vi utviklingen av klimasmarte 
overflatesjikt. Våre produkter gjør det enkelt å ta ansvar for arbeidsmiljø, 
sparkelkvalitet og miljøpåvirkning. 

Bygg- og anleggsbransjen står for en femtedel av Sveriges klimapåvirkning.  
Landet skal være fossilfritt innen 2045 og allerede fra 2022 gjelder nye krav  
om klimadeklarasjon for bygninger. 

Samtidig kommer det stadig flere direktiver om fossile veikart, høyere krav til 
bærekraftige materialløsninger samt økt etterspørsel etter informasjon om 
produktenes innhold og miljøpåvirkning. 

Dalapro arbeider med miljøforbedringer i hele produktets livssyklus, fra råvare 
til avfallshåndtering. Vi tilbyr ledende overflatesjiktløsninger fra svenske råvarer 
og klimapositiv produksjon. Vårt mål er en klimapositiv produksjon i hele 
verdikjeden. 

Bærekraftige spann 
Emballasjen står for en stor del av et produkts miljøpåvirkning. Derfor erstatter 
vi suksessivt våre spann med mer miljøvennlige spann. Dalapros nye spann 
inneholder 100 prosent gjenvinnbart materiale, er laget av minst 90 prosent 
gjenvunnet plast og gir 56 prosent mindre karbondioksidutslipp fra råvare til 
fabrikk – uten å gi avkall på de utmerkede produktegenskapene.

Klimapositiv produksjon 
Dalapros ferdigblandede sparkelprodukter produseres i klimapositive fabrikker 
i Glanshammar og Sala i Sverige. Dette har vi oppnådd ved å fase ut alle 
fossile drivstoffer og kjøretøy fra våre fabrikker. I tillegg har vi installert et stort 
solpanelanlegg som forsyner produksjonen og også samfunnet med grønn 
elektrisitet. Det betyr at vår påvirkning fra fabrikkene er lavere enn null og vi 
produserer klimanytte! 

Et godt arbeidsmiljø 
Dalapros produkter og verktøy er fremstilt med sterkt fokus på et trygt, 
sikkert og trivelig arbeidsmiljø for brukerne. Vi var først ute med å lansere 
lettsparkel (1981), sprøytesparkel for lett malingssprøyte (1990) og rullesparkel 
(2011). Denne utviklingen har vi fulgt opp med innovative løsninger for 
funksjon og brukervennlighet i både produkter og emballasje. Det finnes 
sikkerhetsdatablad for alle våre produkter. På den måten blir det enkelt å 
gjøre en god jobb i et sunt og giftfritt arbeidsmiljø – og samtidig bidra til økt 
bærekraft.
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MILJØMERKINGER

Dalapros nye spann inneholder 100 
prosent gjenvinnbart materiale, er 
laget av minst 90 prosent gjenvunnet 
plast og gir 56 prosent mindre 
karbondioksidutslipp fra råvare til 
fabrikk. Denne merkingen er utviklet 
for Dalapro.

Dalapros ferdigblandede sparkel-
produkter produseres i våre klima-
positive fabrikker i Glanshammar 
og Sala i Sverige. Vi har faset ut alle 
fossile drivstoff og kjøretøy samt 
installert et stort solpanelanlegg som 
forsyner både oss og samfunnet med 
grønn elektrisitet.

Gjennom material- og produktvalg 
gir Dalapro deg som kunde mulighet 
til å velge klimasmart. For eksempel 
ved å velge våre 15-liters sekker, 
med en emballasje som har 40 
prosent mindre klimapåvirkning enn 
et standardspann i samme størrelse.

Øvrige miljømerkinger

En miljødeklarasjon, også kalt EPD 
eller Environmental Product Decla-
ration, beskriver byggeproduktets 
miljøpåvirkning fra deler av eller  
hele dets livssyklus.

Svanen er Nordens offisielle miljø-
merking. I Norge håndteres den av 
Miljømerking Norge. De undersøker 
varer og tjenesters miljøpåvirkning i 
hele livssyklusen fra råvare til avfall 
samt stiller krav til funksjon og 
kvalitet.

Utslippsklassifisering av byggemate-
rialer (M1). Hensikten med klassifi-
seringen er å forbedre utviklingen og 
bruken av byggematerialer som ikke 
øker kravene til ventilasjon.

Våre egne miljømerkinger

Dalapro jobber med egne, unike miljømerkinger i 
kombinasjon med andre vedtatte merkinger. 

Svanemerket

Miljøvaredeklarasjon (EPD)

Gjenvinnbar emballasje

Utslippsklassifisering av byggematerialer (M1) 

Klimapositiv produksjon

Oppdaterte miljømerkinger på emballasje

SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004
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SVENSK KVALITETSSPARKEL
Varemerket Dalapro eies av Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac. I over  
50 år har vi utviklet sparkel i et nært samarbeid med profesjonelle malere. 
Scanspac leder utviklingen av sparkel i Europa og vi arbeider kontinuerlig 
med innovative løsninger for overflatebehandling av vegger og tak.

Felles for alle våre produkter er den høye og jevne kvaliteten som gir best 
mulig resultat. Vi har et bredt sortiment av produkter og systemer for  
alle formål. Våre ferdigblandede sparkelprodukter produseres i Sala og  
Glanshammar i Sverige.  

Vi arbeider kontinuerlig og systematisk for at alle deler av vår virksomhet  
– fra leveranser av råvarer til leveranser av produkter og tjenester til  
kundene – skal ha høyest mulig kvalitet, tilby best mulig arbeidsmiljø  
og ha minst mulig miljøpåvirkning. 
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Håndsparkel Rullesparkel Sprøytesparkel

FINN RETT PRODUKT 

Allround-, høytfyllende-, våtroms- eller skjøtesparkel?  Våre mest populære  
produkter finnes i flere ulike forpakninger og som hånd-, rulle- og sprøytesparkel.

PRODUKTSERIER

DALAPRO PREMIUM 
Hvit allroundsparkel, perfekt  
der finish er ekstra viktig.  
Lett og med god fyllevne. Hvit  
sparkel gir et godt grunnlag for  
overmaling med lyse farger.

DALAPRO MAX PLUS
Høytfyllende grå sparkel for 
gjensparkling og bredsparkling. 
Lettslipt. Ny oppskrift gir mini-
mal risiko for blæredannelse  
på ikke-sugende underlag og 
minsker støv ved sliping. Kan 
overmales omgående.

DALAPRO JOINT
Slagbestandig og slitesterk  
sparkel med limende effekt  
for hjørnelister og skjøter.  
Brukes sammen med remse og  
hjørnelister og hjørneverktøy.

DALAPRO HYDRO
Våtromssparkel som gir  
en hard og vannavvisende  
overflate. Håndproduktene  
blir svanemerkede våren 2022.

DALAPRO NOVA
Lettarbeidet klassisk grå  
allroundsparkel.  

Vår storselger!

DALAPRO ROBUST
Ferdigblandet, grå håndsparkel 
med ekstra slitestyrke.
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HJELP TIL Å VELGE RETT

Godt valg

For beste resultat

Dalapro®  
Joint

Dalapro®  
Premium

Dalapro®  
Nova

Dalapro®  
Hydro

Dalapro®  
Airless  
Nova

Dalapro®  
Airless  
Spray

Dalapro®  
Max Plus

SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004

Ferdigblandet sparkel 

Pulversparkel 

Lim 

Fugemasse 

For gipsplater 

For betong

For strie og tapet

Tre- og snekkerarbeid 

Våtrom 

Overflater utendørs 

Hjørnelister og skjøter 

Godkjent for papirremse

Reparasjonssparkel 

Høytfyllende 

Hvit 

Grå 

Svanemerket 

Hånd 

Rulle 

Sprøyte

Dalapro®   
Robust

Dalapro®   
Lightning 

Medium Plus

SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004

SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004

SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004

SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004

SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004

SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004
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Å velge rett sparkel ut fra underlag og ønsket  
resultat, kan gi store gevinster i form av tid,  
ergonomi og kostnader. Sammenlignet med  
håndsparkling gir rullesparkling en tidsbesparelse 

på 40 prosent, og sprøytesparkling mer enn 50  
prosent. Både selve sparklingen og slipemomentet 
går raskere fordi det er mye lettere å slipe jevn en 
helsparklet overflate. 

Dalapro®  
S

Dalapro®  
Wood Finish

Dalapro® 
Hydro 

Adhesive

Dalapro® 
Wallpaper 
Adhesive

Dalapro®  
Allround 
Adhesive

Dalapro®  
Habito Joint

Dalapro® 
Extra 

Adhesive
Dalapro®  
Facade

Dalapro®  
DM

Dalapro®  
DM 

RepaFix
Dalapro®   

Flex
Dalapro®   
Design

SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004

SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004

SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004

SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004
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DALAPRO NOVA 
Grå allroundsparkel
En grå svanemerket allround håndsparkel. Egnet på vegg- og takflater 
innendørs, ved både renovering og nybygging. Godkjent for innlegging av 
papirremse. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963.

Tube 0,2 l  Art.nr. 611023
Tube 0,4 l  Art.nr. 611019
Boks 0,5 l  Art.nr. 611017
Spann 3 l  Art.nr. 611016
Spann 10 l  Art.nr. 611004

HÅNDSPARKEL
Håndsparkling er en klassisk metode ved arbeid på mindre flater.  
Dalapro tilbyr et bredt sortiment av håndsparkel som passer for  
ulike typer underlag og miljøer, både innendørs og utendørs.

SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004

DALAPRO MAX PLUS 
Ekstra høytfyllende sparkel
En grå svanemerket håndsparkel med ekstra høy fyllevne. Egnet på vegg- 
og takflater innendørs, ved både renovering og nybygging. Akkurat som 
med de øvrige produktene gir Dalapro Max Plus en overflate som man 
kan male på omgående. Produktene er designet for å minske mengden 
luftbåret støv og minimere blæredannelse på ikke-sugende underlag, 
f.eks. malt strie. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 15824.

Spann  3 l  Art.nr. 614132
Spann 10 l  Art.nr. 614134

SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004

DALAPRO MAX 
Høytfyllende sparkel
En grå svanemerket håndsparkel med høy fyllevne. Egnet på vegg- og 
takflater innendørs, ved både renovering og nybygging. Akkurat som med 
de øvrige produktene gir Dalapro Max en overflate som man kan male på 
omgående. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 15824.

Spann  3 l  Art.nr. 614121
Spann 10 l  Art.nr. 614129

DALAPRO PREMIUM 
Hvit allroundsparkel
En hvit svanemerket allround håndsparkel. Egnet på vegg- og takflater 
innendørs, ved både renovering og nybygging. Sparkelens unike egenskaper 
gjør at produktet har høy fyllevne. Hvit sparkel er et godt underlag hvis 
man skal male med lyse farger. Godkjent for innlegging av papirremse.  
Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963.

Spann  3 l   Art.nr. 611188
Spann     10 l  Art.nr. 611180 SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004

SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004



New  
formula!

Velg en sparkel ut fra underlag og  
metode. Glem ikke å kontrollere  
underlaget før du begynner å sparkle.

Velg rett verktøy og utstyr for arbeidet. 
Glem ikke å bruke verneutstyr ved  
sliping. 

Følg alltid produsentens anvisninger.

2

3

For beste resultat ...

1
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DALAPRO HYDRO 
Våtromssparkel
En blå svanemerket håndsparkel spesielt for våtrom. Egnet på vegg- og 
takflater innendørs, ved både renovering og nybygging. Sparkelen gir en 
hard og vannavvisende overflate og kan også brukes der man vil oppnå en 
ekstra sterk overflate, f.eks. i offentlige lokaler. Godkjent for innlegging av 
papirremse. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963.

Tube         0,4 l  Art.nr. 613222 (tidligere 613205)
Spann   3 l   Art.nr. 613221 (tidligere 613120)
Spann 10 l  Art.nr. 613220 (tidligere 613140)

DALAPRO DESIGN CONCRETE GREY
Innfarget, grå designsparkel
En gråfarget, lettarbeidet sparkel som gir en betonglignende overflate 
med fargeskiftninger. Sparkelen er ferdigblandet og kan brukes om-
gående. Egnet på tidligere malte og tapetserte vegger, passer til både 
renovering og nybygging. Avslutt med Dalapro Design TopCoat som et 
beskyttende lag. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 15824.

Spann 9 l  Art.nr. 116815104 

DALAPRO ROBUST 
Sparkel for ekstra slitesterk overflate
En grå håndsparkel spesifikt utviklet for bredsparkling der det etterspørres 
en mer slitesterk overflate, f.eks. på skoler og sykehus eller i korridorer og 
trappehus. Godkjent for innlegging av papirremse. Produktet er også egnet  
for liming av hjørnelister. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963.

Spann        10 l  Art.nr. 115605004

DALAPRO JOINT 
Skjøtesparkel
En beige svanemerket håndsparkel som er spesielt tilpasset for gipsskjøter 
og hjørnelister. Sparkelens unike egenskaper gjør at remsen og hjørnelis-
ten armeres på beste måte og gir sterke, slagbestandige og pene hjørner. 
Godkjent for innlegging av papirremse. Oppfyller kravene til CE-merking 
ifølge EN 13963.

Spann   3 l   Art.nr. 632173
Spann 10 l  Art.nr. 632114

SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004

DALAPRO DESIGN WHITE MIX
Hvit, brytbar designsparkel
En hvit, lettarbeidet sparkel som gir en betonglignende overflate. Bruk 
sparkelen som en hvit veggfornyer eller som base for å bryte til valgfri 
kulør for å få en vegg med fargeskiftninger. Egnet på tidligere malte 
og tapetserte vegger, passer til både renovering og nybygging. Avslutt 
med Dalapro Design TopCoat som et beskyttende lag. Oppfyller kravene 
til CE-merking ifølge EN 15824.

Spann 9 l  Art.nr. 116805004 

SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004

NYHET!

Produktene får 

svane- og EPD- 

merking våren

2022 

NYHET!
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DALAPRO FACADE 
Utendørssparkel
En grå håndsparkel for mindre reparasjoner utendørs eller innendørs 
på mineralske underlag. Produktet er egnet for både gjensparkling og 
bredsparkling. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 15824.

Spann 3 l  Art.nr. 613142
Spann 10 l  Art.nr. 613141

DALAPRO WOOD FINISH 
Tresparkel
En hvit ekstra fingradert håndsparkel spesielt for tre- og snekkerarbeid. 
Brukes ved sparkling av karmer, dører, skapdører og lignende flater 
innendørs. Sparkelen gir god hefte-, fyll- og bæreevne. Den sparklede 
overflaten blir et utmerket maleunderlag for tre-/snekkerarbeid og lakk-
basert maling. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 15824.

Tube  0,2 l   Art.nr. 633266 
Tube  0,4 l   Art.nr. 633265 
Boks  0,5 l   Art.nr. 633103 
Spann     3 l   Art.nr. 633138 

DALAPRO DESIGN CALM GREEN
Innfarget, grønn designsparkel
En grønnfarget, lettarbeidet sparkel som gir en betonglignende over-
flate med fargeskiftninger. Sparkelen er ferdigblandet og kan brukes 
omgående. Egnet på tidligere malte og tapetserte vegger, passer til 
både renovering og nybygging. Avslutt med Dalapro Design TopCoat 
som et beskyttende lag. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 
15824.

Spann 9 l  Art.nr. 116815204 

DALAPRO HABITO JOINT
Sparkel til Habito gipsplater
En grå svanemerket håndsparkel spesielt tilpasset for skjøtesparkling med pa-
pirremse på Habito gipsplate. Anbefales til barnehager, skoler, sykehus og bo-
liger der det er behov for en hard og slagbestandig overflate. Kan også brukes 
på gipsplater der det er behov for en hard overflate. Produktet er også egnet for 
liming av hjørnelister. Godkjent for innlegging av papirremse. Oppfyller kravene 
til CE-merking ifølge EN 13963.

Spann 10 l  Art.nr. 632182 SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004
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RULLESPARKEL

DALAPRO ROLL NOVA 
Grå allroundsparkel
En grå svanemerket allround rullesparkel. Egnet på vegg- og takflater innendørs, 
ved både renovering og nybygging. Godkjent for innlegging av papirremse. Oppfyller 
kravene til CE-merking ifølge EN 13963.

Spann 12 l   Art.nr. 610205

DALAPRO ROLL MAX PLUS 
Ekstra høytfyllende sparkel
En grå svanemerket rullesparkel med ekstra høy fyllevne. Egnet på vegg- og tak-
flater innendørs, ved både renovering og nybygging. Akkurat som med de øvrige 
produktene gir Dalapro Roll Max Plus en overflate som man kan male på omgående.  
Produktet er designet for å minske mengden luftbåret støv og minimere blæredan-
nelse på ikke-sugende underlag, f.eks. malt strie. Oppfyller kravene til CE-merking 
ifølge EN 15824.

Spann 12 l   Art.nr. 610254

DALAPRO ROLL MAX 
Høytfyllende sparkel
En grå svanemerket rullesparkel med høy fyllevne. Egnet på vegg- og takflater 
innendørs, ved både renovering og nybygging. Akkurat som med de øvrige produk-
tene gir Dalapro Roll Max en overflate som man kan male på omgående. Oppfyller 
kravene til CE-merking ifølge EN 15824.

Spann 12 l   Art.nr. 610204

Vår serie Dalapro Roll er en sparkel som er laget for påføring med  
rulle. Med rulle kan du jobbe både raskere og mer ergonomisk – og  
vi har selvfølgelig rullesparkel som er tilpasset for ulike overflater  
og tilhørende spesialruller.

SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004

SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004

SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004

DALAPRO ROLL PREMIUM
Hvit allroundsparkel
En hvit svanemerket rullesparkel. En allroundsparkel som egner seg på vegg- og 
takflater innendørs, ved både renovering og nybygging. Sparkelens unike egenska-
per gjør at produktet har høy fyllevne. Hvit sparkel er et godt underlag hvis man skal 
male med lyse farger. Godkjent for innlegging av papirremse. Oppfyller kravene til 
CE-merking ifølge EN 13963.

Spann 12 l  Art.nr. 610128 SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004



DALAPRO ROLL HYDRO
Våtromssparkel
En blå rullesparkel spesielt for våtrom. Egnet på vegg- og takflater innendørs, ved 
både renovering og nybygging. Sparkelen gir en hard og vannavvisende overflate og 
kan også brukes der man vil oppnå en ekstra sterk overflate, f.eks. i offentlige loka-
ler. Godkjent for innlegging av papirremse. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge 
EN 13963.

Spann  12 l  Art.nr. 610194

DALAPRO ROLL JOINT
Skjøtesparkel
En beige svanemerket rullesparkel som er spesielt tilpasset for gipsskjøter og hjør-
nelister. Sparkelens unike egenskaper gjør at remse og hjørnelist armeres på beste 
måte og gir sterke og pene hjørner. Godkjent for innlegging av papirremse. Oppfyller 
kravene til CE-merking ifølge EN 13963.

Spann 12 l   Art.nr. 610237 SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004

Studier viser at rullesparklingen 
tar 30–40 prosent mindre tid enn 
tradisjonell sparkling. 

SMARTERE
Rullesparkel minsker slitasjen 
på kroppen og gir mer overskudd 
både på jobben og i fritiden. Du 
jobber rett og slett smartere.

MILJØVENNLIG
Nesten alle rullesparkler fra 
Dalapro er svanemerkede. 
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RULLESPARKEL  
– SPAR TID, RYGG OG PENGER
Rullesparkling er en smart metode. Den er betydelig raskere en tradisjonell  
sparkling og er dessuten mer ergonomisk for deg som utfører arbeidet.

RASKERE – FÅ MER TID TIL ANNET
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SPRØYTESPARKEL

DALAPRO LIGHTNING NOVA 
Grå allroundsparkel
En grå svanemerket allround sprøytesparkel. Egnet på vegg- og takflater innendørs, ved 
både renovering og nybygging. Godkjent for innlegging av papirremse. Oppfyller kravene til 
CE-merking ifølge EN 13963.

Spann 15 l   Art.nr. 610206
Sekk 15 l  Art.nr. 610207

DALAPRO LIGHTNING MAX PLUS 
Ekstra høytfyllende sparkel
En grå svanemerket sprøytesparkel med ekstra høy fyllevne. Egnet på vegg- og takflater 
innendørs, ved både renovering og nybygging. Akkurat som med de øvrige produktene gir  
Dalapro Lightning Max Plus en overflate som man kan male på omgående. Produktene er  
designet for å minske mengden luftbåret støv og minimere blæredannelse på ikke-sugen-
de underlag, f.eks. malt strie. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 15824.

Spann 15 l   Art.nr. 610253
Sekk 15 l  Art.nr. 610255

DALAPRO LIGHTNING MAX 
Høytfyllende sparkel
En grå svanemerket sprøytesparkel med høy fyllevne. Egnet på vegg- og takflater 
innendørs, ved både renovering og nybygging. Akkurat som med de øvrige produktene gir 
Dalapro Lightning Max en overflate som man kan male på omgående. Oppfyller kravene  
til CE-merking ifølge EN 15824.

Spann 15 l   Art.nr. 610110 
Sekk 15 l  Art.nr. 610156

Ved større objekter er sprøytesparkling en rask, ergonomisk og lønnsom metode. 
Uansett om du bruker høytrykkssparkelsprøyte eller høytrykksskruesprøyte har 
vi et bredt sortiment av sprøytesparkel – i sekk eller spann. 

SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004

SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004

SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004

DALAPRO LIGHTNING PREMIUM
Hvit allroundsparkel
En hvit svanemerket sprøytesparkel for allroundbruk. Egnet på vegg- og takflater innendørs, 
ved både renovering og nybygging. Godkjent for innlegging av papirremse. Sparkelens unike 
egenskaper gjør at produktet har høy fyllevne. Hvit sparkel er et godt underlag hvis man skal 
male med lyse farger. Godkjent for innlegging av papirremse. Oppfyller kravene til CE-mer-
king ifølge EN 13963.

Spann 15 l   Art.nr. 610177
Sekk 15 l  Art.nr. 610176

SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004

DALAPRO LIGHTNING JOINT 
Skjøtesparkel
En beige svanemerket sprøytesparkel som er spesielt tilpasset for gipsskjøter og hjørnelister. 
Sparkelens unike egenskaper gjør at remsen og hjørnelisten armeres på beste måte  
og gir sterke og pene hjørner. Godkjent for innlegging av papirremse. Oppfyller kravene  
til CE-merking ifølge EN 13963.

Spann 15 l   Art.nr. 610236
Sekk 15 l  Art.nr. 610235

SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004
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DALAPRO AIRLESS HYDRO 
Våtromssparkel
En blå sprøytesparkel spesielt for våtrom. Sparkelen er egnet på vegg- og takflater innendørs, 
ved både renovering og nybygging. Gir en hard og vannavvisende overflate og kan også brukes 
der man vil oppnå en ekstra sterk overflate, f.eks. i offentlige lokaler. Godkjent for innlegging 
av papirremse. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963.

Sekk 15 l  Art.nr. 630103

DALAPRO AIRLESS NOVA 
Sparkel til nybygg
En hvit svanemerket sprøytesparkel for nyproduksjon og renovering. Egnet på vegg- og tak-
flater innendørs. Passer til bredsparkling og grenging. Godkjent for innlegging av papirremse. 
Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963.

Sekk 15 l  Art.nr. 610216

SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004

DALAPRO S
Sparkel til nybygg
En hvit sprøytesparkel for nyproduksjon og renovering. Egnet på vegg- og takflater 
innendørs, ved både renovering og nybygging. Passer til bredsparkling og grenging.  
Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 15824.

Sekk 15 l  Art.nr. 630101

DALAPRO AIRLESS SPRAY
Sparkel til nybygg
En hvit svanemerket sprøytesparkel for nyproduksjon og renovering. Egnet på vegg- og 
takflater innendørs, ved både renovering og nybygging. Passer til bredsparkling og grenging. 
Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 15824.

Sekk 15 l  Art.nr. 630139 SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004

DALAPRO LIGHTNING ROBUST
Sparkel for ekstra slitesterk overflate
En grå sprøytesparkel spesifikt utviklet for bredsparkling der det etterspørres en mer slite-
sterk overflate, f.eks. på skoler og sykehus eller i korridorer og trappehus. Godkjent for inn-
legging av papirremse. Produktet er også egnet for liming av hjørnelister. Oppfyller kravene  
til CE-merking ifølge EN 13963.

Sekk 15 l  Art.nr. 115705015

DALAPRO LIGHTNING MEDIUM PLUS 
Allround sprøytesparkel
En grå svanemerket allround sprøytesparkel. Egnet på vegg- og takflater innendørs, ved 
både renovering og nybygging. Godkjent for innlegging av papirremse. Oppfyller kravene til 
CE-merking ifølge EN 13963.

Sekk 15 l  Art.nr. 116705015 SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004

NYHET!
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DALAPRO DM20 
Hurtigsparkel
En hvit pulversparkel for raske reparasjoner. Pulveret er gipsbasert og lett å 
blande til en smidig konsistens og har en kort bearbeidingstid på ca. 20 minut-
ter. Egnet på vegg- og takflater innendørs, ved både renovering og nyproduk-
sjon. Produktet er formstabilt, synker minimalt og sprekker ikke. 
Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963.

Sekk 5 kg  Art.nr. 620612

DALAPRO DM40
Reparasjonssparkel
En hvit pulversparkel. Pulveret er gipsbasert og lett å blande til en smidig 
konsistens og har en bearbeidingstid på ca. 40 minutter. Egnet på vegg- og tak-
flater innendørs, ved både renovering og nyproduksjon. Produktet er formsta-
bilt, synker minimalt og sprekker ikke. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge 
EN 13963.

Sekk 12,5 kg  Art.nr. 620626

DALAPRO DM60
Multifunksjonell sparkel
En hvit pulversparkel for arbeid der det kreves lengre bearbeidingstid. Pulveret 
er gipsbasert og svært lett å blande til en smidig konsistens. Produktet har en 
bearbeidingstid på ca. 60 minutter. Egnet på vegg- og takflater innendørs, ved 
både renovering og nyproduksjon. Produktet er formstabilt, synker minimalt og 
sprekker ikke. Oppfyller kravene til CE-merking ifølge EN 13963.

Sekk 12,5 kg  Art.nr. 620610

PULVERSPARKEL

DALAPRO DM REPAFIX
Innendørs- og utendørssparkel
En hvit, lettarbeidet pulversparkel for 
bruk innendørs og utendørs. Pulveret er sementbasert og svært lett å blande. 
Produktet har en bearbeidingstid på ca. 60 minutter. Egnet på vegg- og takfla-
ter ved både renovering og nyproduksjon. Produktet er formstabilt, synker mi-
nimalt og sprekker ikke. Man kan spikre og skru i sparkelen. Oppfyller kravene 
til CE-merking ifølge EN 998-1.

Sekk 4 kg  Art.nr. 620635 

Bruk av pulversparkel kan være effektivt hvis man har store hull å fylle 
eller hvis man har et tidspresset prosjekt der man trenger å sparkle flere 
ganger samme dag. 



Pulver + Plaster =  
Førstehjelp 
 
Reparer hull i gipsvegger med  
gipsplaster og pulversparkel.  
 
Mindre hull kan repareres med 
bare pulversparkel.
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LIM

DALAPRO ALLROUND ADHESIVE
Allround vegglim
Et hvitt svanemerket allround vegglim. Et vannbasert stivelseslim for  
oppsetting av både papir- og Non Woven-tapet samt finstrukturert  
glassfiber- og CP-strie. Passer på de fleste underlag ved nybygging og  
renovering innendørs. 

Spann 5 l         Art.nr. 636141
Spann 12 l         Art.nr. 636140

DALAPRO HYDRO ADHESIVE
Vegglim for våtrom
Et hvitt, vannbasert stivelseslim for våtrom. For oppsetting av glass-
fiberstrie, vinyltapeter med polyesterglassfiber eller striebakside på 
opptil 0,6 mm. Passer på de fleste underlag ved nybygging og renovering 
innendørs.

Spann 5 l         Art.nr. 636143
Spann 12 l         Art.nr. 636142

DALAPRO EXTRA ADHESIVE
Ekstra sterkt vegglim
Et hvitt svanemerket vegglim med ekstra sterk vedheft. Et vannbasert 
stivelseslim for oppsetting av glassfiberstrie, jutestrie, tekstilstruktur og 
vinyltapet med papirbakside. Passer på de fleste underlag ved nybygging og 
renovering. Ettersom limet er ekstra sterkt passer det når man har tykkere 
strie eller tapet som skal settes på f.eks. et ikke-sugende underlag.

Spann 5 l         Art.nr. 636147
Spann 12 l         Art.nr. 636146

DALAPRO WALLPAPER ADHESIVE
Vegglim for papirtapeter
Et gjennomskinnelig svanemerket vegglim av proffkvalitet. Et vannbasert 
stivelseslim for oppsetting av papirtapeter og tapeter av akryl eller vinyl 
med papirbakside. Passer på de fleste underlag ved nybygging og renove-
ring innendørs. 

Spann 5 l         Art.nr. 636145
Spann 12 l         Art.nr. 636144

SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004

SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004

SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004

Når du skal sette opp tapet, er det naturligvis viktig å ha lim som er tilpasset 
etter materialet. Vårt sortiment inneholder fire limprodukter av proffkvalitet, 
som både gjør det enkelt å arbeide og gir et perfekt sluttresultat.



Velg rett lim 
Våre lettarbeidede limprodukter er utviklet med fokus på 
at arbeidet skal være enkelt og gi et perfekt sluttresultat 
med glatte overflater!

Strie av glassfiber

Glassfiberfri strie

Tekstil

Papir

Våtrom

Hvitt

Vinyltapeter

Tapeter

Ekstra sterkt

Svanemerket

Gjennomskinnelig

 
• Lett å påføre.

• Lettflytende og drøyt. 

• 1 liter rekker til  

   4–6 kvm.

SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004

SVANEMERKET

Sparkel
3097 0004

SVANEMERKET
Sparkel

3097 0004
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Dalapro®   
Wallpaper 
Adhesive

Dalapro®   
Extra 

Adhesive

Dalapro®  
Allround 
Adhesive

Dalapro®   
Hydro 

Adhesive
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TILBEHØR

HABITO OUTSIDE 90
Hjørnelist for utvendige hjørner i 90 grader
En hjørnelist som skal festes i sparkel på utvendige hjørner i 90 grader. 
Passer på gips, betong, strie og malte flater. Hjørnelisten er oppbygd av en 
co-polymer-kjerne som er omgitt av papir. Det gjør listen svært sterk og 
motstandsdyktig mot sprekker og slitasje. Den er formstabil og påvirkes 
ikke av temperatur- eller fuktvariasjoner. Frem- og baksiden har et tettfibret 
spesialpapir som er utformet for å gi beste vedheft for sparkel. For beste 
resultat, fest listen i Dalapro Joint og sparkle over et siste lag med Dalapro 
Nova og bruk hjørneverktøy ved montering.

Lengde: 2,5 m        Art.nr. 642174 
Lengde: 2,7 m        Art.nr. 642173 
Lengde: 3,0 m        Art.nr. 642172

HABITO FLEX 83
Fleksibel hjørnelist på rull
En fleksibel hjørnelist som skal festes i sparkel. Passer til innvendige og 
utvendige hjørner på gips, betong, strie og malte flater i alle vinkler. Hjør-
nelisten er oppbygd av en co-polymer-kjerne som er omgitt av papir. Det 
gjør listen svært sterk og motstandsdyktig mot sprekker og slitasje. Den er 
formstabil og påvirkes ikke av temperatur- eller fuktvariasjoner. Frem- og 
baksiden har et tettfibret spesialpapir som er utformet for å gi beste vedheft 
for sparkel. For beste resultat, fest listen i Dalapro Joint og sparkle over et 
siste lag med Dalapro Nova og bruk hjørneverktøy ved montering.

Lengde: 30 m           Bredde: 83 mm      Art.nr. 642176

AQUABEAD OUTSIDE 90
Forhåndslimt hjørnelist for utvendige hjørner
En forhåndslimt hjørnelist som passer for utvendige hjørner i 90 grader på 
papirkledde gipsplater. Listen skal sprayes rikelig med rent vann og deretter 
trykkes fast. Papiret sikrer vedheft mot etterfølgende sparkelsjikt. Hjørne-
listen er oppbygd av en co-polymer-kjerne som er omgitt av papir. Det gjør 
listen sterk og motstandsdyktig mot sprekker og slitasje. For beste resultat, 
bruk hjørneverktøy ved montering.

Lengde: 2,5 m        Art.nr. 642137 
Lengde: 2,7 m         Art.nr. 642135 
Lengde: 3,0 m        Art.nr. 642138

Med smarte tilbehør blir det mye enklere å få til et riktig bra sluttresultat. 
Vi tør dessuten å love at det samtidig blir mye triveligere å utføre jobben. 
Her har vi samlet de tilbehørene som du ikke vil være uten. 
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AQUABEAD FLEX PRO 
Fleksibel hjørnelist på rull
En forhåndslimt fleksibel hjørnelist på rull. Passer for utvendige og innven-
dige hjørner og andre vinkler på papirkledde gipsplater. Listen skal sprayes 
rikelig med rent vann og deretter trykkes fast. Papiret sikrer vedheft mot 
etterfølgende sparkelsjikt. Hjørnelisten er oppbygd av en co-polymer-kjerne 
som er omgitt av papir. Det gjør listen sterk og motstandsdyktig mot sprekker 
og slitasje. For beste resultat, bruk hjørneverktøy ved montering.

Lengde: 25 m           Bredde: 85 mm          Art.nr. 642142

MARCO JOINT TAPE
Papirremse
Marco Joint Tape er en papirremse for sterk armering av gipsplater og  
andre plateskjøter i tak og på veggflater. Gir holdbare gipsskjøter. Godkjent 
ifølge sparkelstandarden EN 13963.

Lengde: 23 m        Art.nr. 642116 
Lengde: 76 m        Art.nr. 642115 
Lengde: 150 m        Art.nr. 642114

LEVELLINE FLEX
Hjørnelist
En fleksibel hjørnelist som skal festes i sparkel. Passer til innvendige og 
utvendige hjørner på gips, betong, strie og malte flater i alle vinkler. Hjør-
nelisten er oppbygd av en co-polymer-kjerne som er omgitt av papir. Den er 
formstabil og påvirkes ikke av temperatur- eller fuktvariasjoner. For beste 
resultat, bruk hjørneverktøy ved montering.

Lengde: 30 m           Bredde: 70 mm          Art.nr. 642181

FIBAFUSE
Glassfiberremse
FibaFuse er en tynn og smidig glassfiberremse som er spesielt utviklet for 
sterk armering av plateskjøter og sprekker i tak og på veggflater. Optimal der 
overflaten mangler forsenkning, f.eks. i tverrskjøter, sprekker i betong eller 
fibersementplater. Muggbestandig i henhold til muggtesten ASTM D3273.

 Art.nr. 642103 

NYHET!
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PLASTERBOARD PATCHES 
Gipsplateplaster
Et reparasjonsplaster for utbedring av mindre hull og skader på vegger, tak 
og dører innendørs på gipsplater. Kan brukes til å reparere hull etter f.eks. 
feilboring, flytting av elbokser og spotlights i tak og vegger. Gipsplasteret  
har en metallplate som er selvheftende og dermed blir monteringen rask  
og enkel. Finnes i tre størrelser.

2 stk.                 50x50 mm                       Art.nr. 642123  
5 stk.                 100x100 mm     (totalt 12 plaster)  
5 stk.                 150x50 mm                                                                                         

DALATEX
Armeringsduk
En glassfiberfri strie for bekledning og armering av tak- og veggflater der 
man ønsker en glatt overflate. Strien består av myke cellulose-/polyester-
fibrer, og det gjør den til et bedre arbeidsmiljømessig alternativ enn glass-
fiberstrie. Dalatex armeringsduk er skånsom mot hud og luftveier, enkel å 
jobbe med og gir maleren et støvfritt arbeidsmiljø. Dalatex passer for alle 
vanlige underlag. Men ikke i våtrom. Liming skal skje på tørre, faste og ren-
gjorte overflater ved en temperatur på minst +5 °C. Påfør limet med sprøyte 
eller rulle. Monter strien kant i kant og la den tørke før den grunnes med 
grunnmaling.

Dalatex CP 80 0,8x25 m                                   Art.nr. 640117
Dalatex CP 100A 1,0x50 m                                   Art.nr. 640110

DALAPRO FLEX
Malerfugemasse
En hvit, elastisk malerfugemasse til tetting av fuger og sprekker rundt dører, 
vinduer og hjørner. Malerfugemassen har svært god vedheft mot de fleste 
underlag innendørs og utendørs. Fugemassen skal alltid overmales.

Patron 0,3 l                                    Art.nr. 620630

DALAPRO DESIGN TOPCOAT
Overflatebehandling som forsegler sparklede overflater.
En gjennomskinnelig vannbasert overflatebehandling som forsterker sparklede 
overflater og gjør overflaten mer bestandig mot slag, skrapemerker og fukt.  
Brukes sammen med Dalapro Design sparkel og bare i tørre rom innendørs. 
Etter påføring beholder sparkelen sitt rustikke utseende og  
eventuelle fargeskiftninger fremheves. 

Flaske 1 l                                    Art.nr. 620640 
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SPEED SMOOTHER 
Ergonomisk bredsparkel
Bredsparkel med ergonomisk håndtak og utskiftbare blader av herdet stål. 
Finnes i størrelsene 40, 50, 60 og 80 cm. Passer med forlengelsesskaft og 
adapter. Bladene er av herdet rustfritt stål og 0,3 mm tykke med rundede 
kanter.  

SPEED SMOOTHER REPLACEMENT BLADES 
Ekstrablader
Ekstrablader til Speed Smoother Enkle å bytte ut. Bladene er av herdet  
rustfritt stål og 0,3 mm tykke med rundede kanter. 

EXTENSION POLE
Forlengelsesskaft
Forlengelsesskaft som passer med Speed Smoother og Adjustment Adapter. 
Forlengelsesskaftet er fremstilt av aluminium for å gjøre det så lett som  
mulig og det har en Quick-lock-funksjon. Overflatebehandlet for å unngå  
svart avfarging.

Art.nr. 642226

ADJUSTMENT ADAPTER 
Adapter
Adapter til Speed Smoother. Låser fast sparkelen og kan justeres i ulike 
vinkler for optimal tilkomst og komfort. 

Art.nr. 642225

60 cm    Art.nr. 642202 
80 cm    Art.nr. 642203

60 cm Art.nr. 642208 
80 cm Art.nr. 642209

STANDARD KNIVES 
Sparkelverktøy for ulike formål
Et standardverktøy for sparkling. Bladet er stabilt. 1,2 mm tykt av herdet 
rustfritt stål. Verktøyet har en integrert skrutrekker. Finnes i to størrelser,  
6 cm og 8 cm.

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

VERKTØY

40 cm    Art.nr. 642200
50 cm    Art.nr. 642201

40 cm    Art.nr. 642206
50 cm    Art.nr. 642207

Sparkelverktøy, remseholder, teleskopskaft. Listen over det som behøves  
i hverdagen, kan gjøres lang. Her finner du det du trenger – verktøy av god  
kvalitet som bidrar til å gjøre arbeidet enklere og sluttresultatet så mye bedre. 
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HEAVY DUTY 
Verktøy for nedskraping av tapeter
Et verktøy med ekstra tykt blad som er vinklet 20 grader for beste effektivitet 
ved nedskraping av tapeter. Vinkelen minsker også risikoen for at knokene  
støter i veggen ved skraping. Bladet er av herdet rustfritt stål. Verktøyet har  
en integrert skrutrekker.

Art.nr. 642220

PAPER TAPE HOLDER
Holder til skjøteremse
Remseholder, et praktisk verktøy ved skjøtesparkling av gipsplater. Henges 
på et belte, slik at du alltid har remsen innen rekkevidde. Fungerer til alle 
papirremser opp til 150 meter.

Art.nr. 642126

DOUBLE BARREL HOPPER
Hjørnelistverktøy
Et praktisk hjelpemiddel for påføring av sparkel på hjørnelister. Gir enkel og 
rask montering. Klarer alle typer hjørnebeskyttere til innvendige og utvendige 
hjørner. Produktet er av høy kvalitet, det er svært slitesterkt og har ingen løse 
deler som kan forsvinne.

Art.nr. 642157

TRIANGLE
For sparkling av vinkler i 90 grader
For sparkling av vinkler i tak og vegg. Bladet er av herdet rustfritt stål og 
skåret i 90 grader. Verktøyet har en integrert skrutrekker.

Art.nr. 642222

HALF MOON
For sparkling av ulike vinkler
For sparkling av ulike vinkler og for steder der det er vanskelig å komme til, 
f.eks. bak rør. Bladet er av herdet rustfritt stål. Verktøyet har en integrert 
skrutrekker.

Art.nr. 642221

MULTI-TOOL
Allroundverktøy for sparkelarbeid
Allroundverktøy av høy kvalitet med mange smarte funksjoner. Ekstra tykt 
blad på 1,7 mm av herdet rustfritt stål. Kan brukes til rengjøring av rull og 
bøyle, til å trekke ut spiker og skruer samt til nedskraping av gammel maling 
og tapet. Verktøyet har en integrert skrutrekker.

Art.nr. 642219
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OUTSIDE 90 ROLLER
Hjørnelistverktøy for utvendige hjørner
Outside Roller er et kvalitetsverktøy for montering av hjørnelister på utvendige 
hjørner. Rolleren trykker ut sparkel som er blitt til overs og gir en rask og 
enkel montering. Produktet er av høy kvalitet, tåler mye slitasje og er lett å 
holde rent.

Art.nr. 642191

INSIDE 90 ROLLER
Hjørnelistverktøy for innvendige hjørner
Inside Roller er et kvalitetsverktøy for montering av lister på innvendige  
hjørner. Rolleren trykker ut sparkel som er blitt til overs og gir en rask og enkel  
montering. Produktet er av høy kvalitet, tåler mye slitasje og er lett å holde rent.

Art.nr. 642190

EXTENSION SHAFT
Forlengelsesskaft
Et justerbart forlengelsesskaft til rollerverktøyene. Grepvennlig håndtak. 
Spesielt tilpasset for våre rollerverktøy.

Art.nr. 642130

ADAPTER
Adapter til teleskopskaft
Praktisk og fleksibel plastadapter som passer til de vanligste skaftene på  
markedet. Klikkes lett fast på skaftet. Adapteren behøves for at våre  
rulleverktøy skal passe på forlengelsesskaftet.

Art.nr. 642186 

SPEED MAX ROLLER
Sparkelroller
Svart roller med bøyle spesielt utviklet for sparkelarbeid. Med denne rolleren 
gjør du jobben raskere og arbeidet blir mer skånsomt for rygg og skuldrer. 
Brukes sammen med Dalapro rullesparkel.

80 mm        Art.nr. 642230
180 mm      Art.nr. 642231
230 mm      Art.nr. 642232

SPEED MAX REFILL
Sparkelrulle refill
Refill til Speed Max Roller. 5-pk.

80 mm        Art.nr. 642235
180 mm      Art.nr. 642236
230 mm      Art.nr. 642237
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Velg rett sparkel, list og verktøy for enkel og rask montering. 
Ved å benytte systemer som disse blir jobben enklere og gir  
best mulig resultat.

BRUK EN AV DISSE 
SPARKLENE TIL DEN 
FØRSTE OG ANDRE 
SPARKLINGEN

TILBEHØR

VERKTØY

HJØRNER SKJØTER

SISTE SPARKLING,  
ET TYNT LAG

SYSTEM MED SPARKEL, 
TILBEHØR OG VERKTØY



NOBBNR VARENR PRODUKT

51131462 611017 DALAPRO NOVA 0,5 L BURK

51131477 611016 DALAPRO NOVA 3 L

50528985 611004 DALAPRO NOVA 10 L

51132385 611188 DALAPRO PREMIUM 3 L

50532118 611180 DALAPRO PREMIUM 10 L

50532073 614121 DALAPRO MAX 3 L

50532065 614129 DALAPRO MAX 10 L

51131318 632173 DALAPRO JOINT 3 L

50532054 632157 DALAPRO JOINT 10 L (NO)

60026528 613221 DALAPRO HYDRO 3 L

60024049 613220 DALAPRO HYDRO 10 L

57287175 632005 DALAPRO DESIGN WHITE MIX 9 L

57197817 632007 DALAPRO DESIGN CONCRETE GREY 9 L

57196402 632006 DALAPRO DESIGN CALM GREEN 9 L

52597398 633265 DALAPRO WOOD FINISH 400 ML

50532046 633138 DALAPRO WOOD FINISH 3 L

52597383 633266 DALAPRO WOOD FINISH 200 ML

50531978 633103 DALAPRO WOOD FINISH 0,5 L BURK

51126524 613141 DALAPRO FACADE 10 L

50529356 610205 DALAPRO ROLL NOVA 12 L

47422317 610128 DALAPRO ROLL PREMIUM 12 L

50529375 610204 DALAPRO ROLL MAX 12 L

50532103 610237 DALAPRO ROLL JOINT 12 L

47415775 610194 DALAPRO ROLL HYDRO 12 L

47415786 610176 DALAPRO LIGHTN. PREMIUM 15 L SÄCK

47415794 610177 DALAPRO LIGHTN. PREMIUM 15 L HINK

49519941 610207 DALAPRO LIGHTN. NOVA 15 L SÄCK

49519472 610206 DALAPRO LIGHTN. NOVA 15 L HINK

47414833 610156 DALAPRO LIGHTN. MAX 15 L SÄCK

47414776 610110 DALAPRO LIGHTN. MAX 15 L HINK

50532092 610235 DALAPRO LIGHTN. JOINT 15 L SÄCK

50532084 610236 DALAPRO LIGHTN. JOINT 15 L HINK

55380704 630103 DALAPRO AIRLESS HYDRO 15 L

51126664 610216 DALAPRO AIRLESS NOVA 15 L SÄCK

51126804 630139 DALAPRO AIRLESS SPRAY 15 L SÄCK

49519994 630101 DALAPRO S 15 L

NOBBNR VARENR PRODUKT

50532122 620610 DALAPRO DM60 12,5 KG

50532137 620626 DALAPRO DM40 12,5 KG

50513434 620612 DALAPRO DM20 4*5 KG

51131303 620630 DALAPRO FLEX 0,3 L

44571062 642138 AQUABEAD OUTSIDE 90, 50*3,0 M

44571032 642135 AQUABEAD OUTSIDE 90, 50*2,7 M

44571013 642137 AQUABEAD OUTSIDE 90, 50*2,5 M

50712915 642142 AQUABEAD FLEX PRO 25 M (85 MM)

52948518 642176 HABITO FLEX 83 30 M

56904063 642181 LEVELLINE FLEX ROLL 30 M * 70 MM

40625675 642115 MARCO PAPER TAPE 76 M (250')

25562703 642116 MARCO PAPER TAPE 23 M (75')

51134943 642114 MARCO PAPER TAPE 150 M (500')

49519400 640117 DALATEX CP 80A 0.8*25 M

47415915 640110 DALATEX CP 100A 1.0*50 M

51166564 642123 BOARD PATCH KIT 1*12 PCS

57187215 642225 ADJUSTMENT ADAPTER

50536704 642166 12" RED PLASTIC MUD PAN

51166602 642159 NO COAT INSIDE 90 ROLLER

51136146 642126 REMSHÅLLARE/DRYWALL TAPE REEL

57187302 642226 EXTENSION POLE

57186973 642214 STANDARD KNIFE 8 CM

57186897 642213 STANDARD KNIFE 6 CM

57187393 642219 SPECIAL KNIFE MULTI-TOOL

57195626 642222 SPECIAL  KNIFE TRIANGLE

57187476 642220 SPECIAL  KNIFE HEAVY DUTY

57195615 642221 SPECIAL  KNIFE HALF MOON

57186432 642209 SPEED SMOOTHER REP. BLADE 80 CM

57186386 642208 SPEED SMOOTHER REP. BLADE 60 CM

57186375 642207 SPEED SMOOTHER REP. BLADE 50 CM

57186125 642206 SPEED SMOOTHER REP. BLADE 40 CM

57138113 642203 SPEED SMOOTHER 80 CM

57138037 642202 SPEED SMOOTHER 60 CM

57137984 642201 SPEED SMOOTHER 50 CM

57137935 642200 SPEED SMOOTHER 40 CM
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PRODUKTOVERSIKT MED 
NOBB- OG VARENUMMER
Her finner du Farveringens artikkelnummer.
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ORDRE, SALG OG  
TEKNISK SUPPORT

LEGGE INN EN ORDRE
En ordre kan legges inn ved at dere ringer  
eller mailer oss.  

Ordremail: order.dalapro@saint-gobain.com

Anna Segerstedt 
Teamleader & Sales support 
Mobil: +46 (0)72-386 91 17  
anna.segerstedt@saint-gobain.com

VÅR APP – BEST FINISH
Last ned vår app og se hvilken  
forskjell det blir med kvalitets-
sparkel og de rette hjørnelistene. 
Med våre produkter skjules skjøter 
og hjørnene klarer slitasje bedre.

Finn appen på: 
dalapro.no

Maritha Lejtorp 
Sales Support 
Tlf. +46 (0)19-46 34 31  
maritha.lejtorp@saint-gobain.com
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SALG OG TEKNISK SUPPORT
Vi har alltid jobbet tett sammen med våre kunder og vi deler gjerne vår spesialistkunnskap  
og lange erfaring med kundene. Kontakt Ragnar Kåre Nilsen hvis dere har generelle spørsmål 
om Dalapro. Fredrik, Håkan og Mattias svarer på tekniske spørsmål om våre produkter. 

Mattias Hedenström 
Technical Specialist 
Mobil: +46 (0)72-364 17 38 
mattias.hedenstrom@saint-gobain.com

TIPS FOR BUTIKKEN

u Sett opp vårt produktguideskilt i butikken. 
  
u Skriv ut produktdatablader og sett dem  
        opp ved pallene.  
       
u Bestill våre foldere og legg dem ut i butikken.  

u Bli sparkelproffer. Ta sparkelutdanningen  
        og lær dere mer om sparkel slik at dere  
        lettere kan hjelpe kundene. Sett også opp  
        et skilt slik at kundene kan ta denne  
        utdanningen. Be din selger om skilt til  
        å plassere ved kassen eller produktene. 

u Tips kundene om dalapro.no og sosiale  
        medier.

u Ta kontakt med deres selgere hvis dere  
        vil ha hjelp eller flere tips om eksponering:  
        info@dalapro.com

Ragnar Kåre Nilsen
Key Account Manager 
Mobil: +47 952 360 63
ragnar.nilsen@saint-gobain.com

Fredrik Brokmark 
International Project Manager 
Mobil: +46 (0)70-547 51 92
fredrik.brokmark@saint-gobain.com

Håkan Söderblom  
Technical Specialist 
Mobil: +46 (0)70-588 23 66
hakan.soderblom@saint-gobain.com
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