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Tidningen utges av:  
Anti-Corrosion Sverige AB 
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www.kundtidningar.nu
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Gasklocka 2 omvandlas 
till ny evenemangsscen
Svenska Kulturfasader hyr specialutrustade 
sprutor till det omfattande renoveringsarbetet

Gasklocka 2 i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm ska få en 
ny scen med ett brett utbud av musik, kultur och teater-
evenemang. Nu arbetas det för fullt inne i den gigantiska 
tegelbyggnaden där Svenska Kulturfasader applicerar  
vattenglas för att stabilisera putsen på väggarna.

GASKLOCKA 2 RITADES av arkitekten Ferdinand Boberg och stod klar 1899. Gasproduktionen 
upphörde 2011 och det industrihistoriskt viktiga området har steg för steg utvecklats till 
att bli en central del i Norra Djurgårdsstaden. Stockholms stad kommer hyra ut Gasklocka 
2 till Pophouse Entertainment Group, som kommer driva scenverksamheten. När byggna-
tionen är klar beräknas man att kunna ta emot 2 300 besökare, som ska kunna uppleva 
såväl konserter som musikaler och teateruppsättningar. >> 

Per Eneland och Patrik Eneland, Svenska Kulturfasader.

INDUSTRI



4    Anti-Corrosion NYTT 1/2022

>> Lönsamt att hyra utrustning
Byggnaden är 55 meter hög och den invändiga ytan är cirka 8 000 
kvadratmeter.

– Vi fick uppdraget av Stockholms stad efter upphandling och i 
den första etappen har vi nu först knackat bort lös puts på insidan av 
gasklockan för att sedan lägga på vattenglas, Keim Fixativ används för 
att stabi lisera putsen på de porösa väggarna. Väggarna ska se auten-
tiska ut med en ruff yta som kontrast till det som ska byggas nytt inuti, 
säger Per Eneland, Svenska Kulturfasader och fortsätter:

– Arbetet har tagit ungefär två veckor och under den tiden har vi hyrt 
maskiner av Anti-Corrosion för att applicera vattenglaset. Vi har sällan 
den här typen av jobb och det skulle inte löna sig att köpa maskinerna 
så då är hyra ett bra alternativ.

Specialutrustade sprutor
För att utföra arbetet har Svenska Kulturfasader hyrt en Graco Mark VII 
MAX och en Graco Ultra MAX II 795 av Anti-Corrosion. Maskinerna är 
dessutom specialbestyckade för att klara det här speciella uppdraget.

– Vi jobbar på upp till cirka 45 meters höjd inne i byggnaden och 
sprutorna levererades därför med 60 meter slang samt 6 meter långa 
förlängningsskaft, för att vi skulle nå högst upp. Det har fungerat jätte-
bra och Anti-Corrosion har som alltid ställt upp och levererat. Hos en 
annan leverantör hyrde vi de mobila arbetsplattformar som krävdes 
och här var utmaningen att hitta små skyliftar som klarade så höga 
höjder, då den trånga sektorn var att få in dem genom en liten entré i 
byggnaden. Nu är vi igång med vår nästa etapp som består av fönster-
renovering på in- och utsida. Det är spännande att få vara del av ett 
sånt här speciellt projekt där vårt yrkeskunnande verkligen kommer till 
sin rätt, avslutar Per Eneland.

Vi jobbar upp 
till cirka 45  
meters höjd 
inne i byggnaden 
och sprutorna 
levererades  
därför med 60 
meter slang samt 
6 meter långa 
förlängningsskaft”

För projektet har Svenska Kulturfasader hyrt en Graco Mark VII MAX och en Graco 
Ultra MAX II 795 av Anti-Corrosion.
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Byggnaden är 55 meter hög och den invändiga ytan  
är cirka 8 000 kvadratmeter.
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Spackla effektivt 
och snabbare, med 
bättre resultat!

Nu introducerar Anti-Corrosion 
handverktyg från TapeTech
Genom att investera i handverktyg från TapeTech kommer 
du kunna göra spacklingsjobbet minimum 3 ggr snabbare 
jämfört med att spackla traditionellt för hand. Samtidigt 
vet du att rätt mängd spackel appliceras varje gång, oav-
sett vem som utför jobbet och du minimerar det krävande 
sliparbetet.

TAPETECH SORTIMENTET INNEHÅLLER såväl 
manuella som maskinella boxar CFS-
Continous Flow System. De manuella 
boxarna måste man kontinuerligt fylla på 
efter cirka fyra applicerade gipsskarvar. 
Medan den maskinella CFS-boxen fylls på 
automatiskt och matas via slangen från en 
spackelmaskin. 

Med Tapern (Bazookan) applicerar 
man spackel och remsa i ett och samma 
moment direkt på gipsskarvarna på vägg 
eller innertak. Det finns även bra verktyg 

och hjälpmedel för spackling av inner- och 
ytterhörn.  

Produkterna från TapeTech är utveckla-
de och tillverkas i USA och håller en myck-
et hög kvalitet. Sortimentet är brett med 
olika modeller och tillbehör beroende på 
behov och behandlingsgrad av gipsytor. 

– Genom att använda TapeTechs olika 
produkter och verktyg kan man spackla 
betydligt större ytor effektivt och spara 
väldigt mycket tid. Produktiviteten ökar 
samtidigt som resultat och finish blir bättre 

Clemco 
blästermunstycken 

miljöanpassas

På grund av den nuvarande 
situationen på råvarumarkna-
den och ur ett miljöperspek tiv 
har Clemco beslutat att börja 
tillverka sina blästermunstyck-
en i nytt material. Ytterhöljet 
i Silikongummi kommer att 
ersättas med naturgum-
mi, vilket ger flera fördelar. 
Man motverkar en negativ 
utveckling av tillgänglighe-
ten på silikongummi, sam-
tidigt som bytet av material 
bidrar till miljö mässigt ökad 
hållbarhet. Bytet till natur-
gummi har ingen effekt på 
munstyckenas kvalitet och 
tillförlitlighet, det är bara 
färgen som skiljer sig något 
åt. Det är fortfarande sam-
ma hårdmetall venturi-kärna 
inuti och munstyckena erbjud - 
er fortfarande den välbekanta 
Clemco-kvaliteten!

INDUSTRI
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med en jämnare yta. Mängden spackel man vill 
lägga på ställer man enkelt in på boxen. På så sätt 
får man ordentligt med rems spackel i gipsskarven 
och samma mängd överallt. Spackelboxar och 
Bazookan kompletterar var andra på ett utmärkt 
sätt. Lär man sig tekniken rätt, blir slipnings-
momentet av skarvarna minimala. 

Satsningen innebär också att vi som distribu-
tör måste tillhandahålla service och reparation 
på TapeTechs hela produktsortiment. Här kom-
mer en viktig faktor vara vår tekniska kompe-
tens. Anti-Corrosion kommer att lagerhålla både 
verktyg, reservdelar och service på alla filialerna.    

– Vi är mycket stolta över att nu kunna erbju-
da TapeTechs hela produktsortiment till alla våra 
återförsäljare och målerikunder, säger Mikael 
Pettersson, Anti-Corrosion och fortsätter:

– Jag vill nu få möjligheten att visa upp och 
demonstrera TapeTech för svenska målerier där 
man kan testa, lära och se alla fördelar. Under 
demodagar kommer vi hos olika återförsäljare, 
men också i egen regi på våra kontor i Stockholm, 
Göteborg och Malmö visa upp TapeTechs pro-
duktsortiment. Här ska man kunna ”känna 
och klämma” alternativt  boka in en personlig 
demonstration ute på sin egen byggarbetsplats, 
då vi kommer ut till företaget och visar upp funk-
tion och fördelar och utbildar – lär ut tekniken. 

Genom att använda TapeTechs 
olika produkter och verktyg kan 
man spackla betydligt större ytor 
effektivt och spara mycket tid.

YRKESMÅLERI

Vi är mycket stolta 
över att nu kunna 
erbjuda TapeTechs 
hela produktsorti-
ment till alla våra 
återförsäljare och 
målerikunder”

Informationsfilm
TapeTech

spackelverktyg

Jämförande film
TapeTech/

handspackling
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Anti-Corrosion levererar kompletta 
målningsanläggningar för industrin
Anti-Corrosion är distributör av lackeringsanläggningar från Vent-
herm, med mer än 40 års erfarenhet.  Ventherm är en av de mark-
nadsledande tillverkarna i Norden med kvalitet, design och produk-
tionsprocessen i fokus. Tillsammans med kunden skräddarsys 
mål nings anläggningen utefter krav och behov.

Brett sortiment 
Ventherm levererar till kunder över hela världen 
och referenslistan innehåller ett stort antal nöj-
da kunder som till exempel US Army, Siemens 
Gamesa, Vestas Wind Systems, Rolls-Royce 
Marine.  Exempel på kunder på den svens-
ka marknaden är bland annat Stadler Rail, FSP 
Sweden, Drivex, Linde Truck med flera. 

– Vi kan erbjuda allt ifrån mindre torrfilter boxar 
till kompletta leveranser av lackeringsanlägg-
ningar för tung industri som till exempel lacke-
ring av tåg och vindkraftverk med mera, säger 
Hans Åkesson, vd Anti-Corrosion. 

Energisparfunktion
Ventherm har utvecklat en energisparfunktion, 
Human Positioning System (HPS), där själva  
målningskabinen är indelad i olika segment- 
områden. Operatören bär en tracker (godkänd 
för ATEX-områden), så att ventilationssystemet, 
via WiFi, känner av  lackerarens position inom 
5–30 cm radie. Systemet får därigenom löpande 

information i vilket område av målningskabinen 
lackeraren befinner sig och arbetar. HPS styr 
ventilationen och aktiverar endast området och 
intill liggande segment där lackering och arbete 
utförs. Det innebär att i andra områden av kabi-
nen där ingen lackering pågår är ventilationen 
i standby-läge, något som minskar energiför-
brukningen avsevärt. HPS riktar sig till större och 
medel stora målningsanläggningar för industrin.

Uppkopplat system
Ventherm Industri 4.0. 
är  det moderna mål-
ningssystemet som 
kan styras digitalt via 
en mobil app. Appen 
ger kunderna tillgång 
till allt från digital 
övervakning av lacke-
ringsprocessen till 
skötsel av sin lacke-
ringsanläggning, via 

INDUSTRI

Vi kan erbjuda 
allt ifrån mindre 
torrfilter boxar till 
kompletta leveran-
ser av lackerings-
anlägg ningar för 
tung industri”
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Nu lanseras Graco GX FF Cordless  
– en fantastiskt portabel färgspruta
Nya Graco GX FF Cordless är en modell utvecklad för 
lackering och målning av till exempel platsbyggda 
snickeri arbeten kök, garderober, diskar liksom köks-
luckor, paneler, dörrar, staket etc. Ja, alla de ställen där 
man strävar efter hög finish och ett bekvämt hand-
havande. Sprutpistolens minimala vikt och kompakta 
storlek gör att målaren kommer åt även på mycket  
bök iga ställen där det är trångt om utrymme.

DET GÄLLER ATT utrustningen är smidig och rätt konfigurerad när man ska 
lackera den här typen av objekt med airless. Eftersom man behöver vara 
extra rörlig och följsam är en kort slang på 7,5 m monterad i en tunnare 
dimension på 3/16 tum. Det i sin tur minimerar volymen färg och vikt.
Den bärbara maskinen är utrustad med en 5,7 l färgbehållare.

Bland fördelarna med Graco GX FF Cordless märks:

• Ger ett professionellt resultat med mycket hög finish i kombination med 
FFLP munstyckena.

• Batteridriven, drivs av DeWALT FlexVolt-batterier, vilket ger frihet i jobbet. 
Du slipper tänka på kabel och att leta efter strömkälla. Du kan spruta färg  
upp till 11 liter/batteri och ladda på mindre än 60 minuter! Man genomför  
en hel dags lackerings projekt med två fulladdade DeWALT 54V FlexVolt  
6 Ah batterier.

• Sprutpistol med minimal vikt och kompakt storlek,  
betyder bra ergonomi och möjlighet att måla i  
trånga utrymmen.

• Lätt att rengöra, spar tid.
 
 
Se video här:
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mobilen. Accessen kan delas upp och kan gälla 
ledning, produktion, lackeringspersonal och 
andra som kan ha intresse av att följa drift och 
flöde i målerianläggningen. Samma funktio-
nalitet finns även via PC, vilket ger den extra 
för delen att Ventherm alltid kan tillhandahålla 
snabb och kostnadseffektiv support online till 
sina kunder, oavsett geografisk plats.
 
Robotlösning – en framtidslösning 
för ökad produktivitet
Ventherm har även utvecklat och tillverkar en 
robotlösning som gör att man kan skapa mål-
ningsprogram med robotapplicering utan att 
stoppa produktionen. Automatisk program-
mering sker med 3D-skanning av de ämnen 
som ska lackeras. Från skanningen skapas en 
mjukvara i en dator som automatiskt program-
merar målningsrobotarna för optimal lacke-
ring. Tillsammans med storleken och formen 
på varje enskilt ämne, beaktas även position 
och orientering genom att säkerställa, matcha 
3D-skanningen med en lagrad CAD-ritning 
av ämnet i datorprogrammets processor. 
Denna robotlösning fungerar även för tyngre 
industriapplikationer. 

YRKESMÅLERI

Behöver ni investera i en 
ny målnings anläggning?

Kontakta Anti-Corrosion idag  
för mer information!
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Det är idag stor efterfrågan på murning och putsning av fasader 
och ett företag som satsar framåt och breddar verksamheten är 
Stockholms Bygg & Fasad. Genom att nu även ha blästring i vårt 
program kan vi erbjuda våra kunder en helhetslösning, säger Fred-
rik Axelsson, vd för Stockholms Bygg & Fasad.

Stockholms Bygg & Fasad  
breddar verksamheten 
– satsar även på blästring

STOCKHOLMS BYGG & Fasad grundades 2012 och 
sedan starten har företaget utvecklats och växt i 
snabb takt med ett ökande antal uppdrag inom 
framför allt putsning av fasader och murning.

– Våra kunder och samarbetspartners är fram-
för allt murarfirmor och en del byggnadsfirmor. 
Vår bas är i Stockholm men vi utför också projekt 
lite varstans i Sverige. Våra kunder vet att vi alltid 
levererar bra kvalitet och därför blir vi ofta anlita-
de oberoende av var i landet projektet är beläget, 
säger Fredrik Axelsson.

Kompetenta
Stockholms Bygg & Fasad började samarbeta 
med Anti-Corrosion för ett par år sedan. 

– Vi har köpt en del Cura skruvpumpar och 
Maltech automatblandare för att spruta olika 
typer av puts på fasader. Men även slangpaket 
och kompressorer. Det har fungerat till 100 pro-
cent! Produkterna håller vad de lovar och perso-
nalen på Anti-Corrosion är mycket kompetent, 

Vi kommer nu i 
större omfattning 
satsa på att erbjuda 
våra kunder även 
blästring av fasader 
och balkonger”
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Jimmy Åkesson, Anti-Corrosion och Fredrik Axelsson, 
Stockholms Bygg & Fasad.

FASAD & GOLV
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inte minst Jimmy Åkesson som ansvarig på 
fasadsidan, han fixar alltid det vi behöver hjälp 
med, säger Fredrik Axelsson.

Bättre kontroll
Tidigare har man anlitat underentreprenörer som 
blästrat bort den gamla putsen innan Stockholms 
Bygg & Fasad lagt på ny puts.

– Det var i samband med att vi för en tid sen 
fick in två nya uppdrag där det skulle blästras 
som vi fick idén. Kunden ville köpa allt av mig och 
istället för att ta in en underentreprenör tänkte 
vi att det här borde vi kunna göra själva och på 
så sätt få bättre kontroll på hela uppdraget och 
processen och kunna leverera högre kvalitet. Sagt 
och gjort, jag kontaktade Jimmy som hjälpte till 
att ta fram rätt utrustning och instruerade oss, 
säger Fredrik.

Helhetspartner
Produkten man investerade i var en Clemco 50 
l blästerklocka.

– Vi håller just nu på att blästra en fastighet i 
Järfälla efter en brand. Det fungerar per-
fekt och vi är nöjda med produkten och 
resultatet. Vi kommer nu i större omfatt-
ning satsa på att erbjuda våra kunder även 
blästring av fasader och balkonger. Vi blir 
en helhetspartner, vilket uppskattas, avslu-
tar Fredrik Axelsson.

Välkommen till 

Painters Day 
2022!

Nu har du chans att vid din  
närmaste Flügger-butik träffa 
oss på Anti-Corrosion och se  
de senaste produktnyheterna, 
bland annat Graco GX FF 
Cordless – branschens mest 
portabla färgspruta och  
spackelboxar från TapeTech.

Preliminärt schema för Painters 
Day under första halvåret:

24/5  Östersund
25/5  Borlänge
30/5  Gävle
31/5  Uppsala
1/6   Västberga
2/6   Västberga
7/6   Norrtälje
8/6   Södertälje
9/6   Nyköping
14/6  Eskilstuna
15/6  Örebro
16/6  Karlstad

Vi finns på plats mellan  
kl 10.00–14.00.

För mer info titta in på 
www.flugger.se

Clemco 50 blästerklocka.

YRKESMÅLERI
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Hyr en färdigutrustad mobil arbetsstation 
till ditt nästa projekt!
Spar tid och hantering med Anti-Corrosions mobila arbetsstation

Med vår nya mobila arbetsstation har vi en större möjlighet att besöka 
ert företag eller arbetsplats vid ett pågående projekt. Med hjälp av  
trailern kan vi visa upp de senaste nyheterna från oss och våra leve-
rantörer. Se det som att vi kommer till er med en minimässa där ni i 
lugn och ro och på plats, kan se nyheter, känna och klämma och prak-
tiskt testa produkterna samt fråga våra experter om råd.

Boka! 
din egen personliga 
demodag redan idag!

Vi har mobila arbets stationer 
vid Anti-Corrosion i Stockholm, 
Göteborg och Malmö.

• Stockholm 08-629 07 00

• Göteborg 031-779 73 30

• Malmö 040-18 70 22

Tid är pengar och det gäller att ha de rätta verk-
tygen för att kunna arbeta så effektivt som möj-
ligt. Anti-Corrosions nya mobila arbetsstation är 

en tidsbesparande och smart lösning för 
större entreprenader och projekt. 

Arbetsstationen är initialt kom-
plett utrustad med spackel- 

alternativt färgspruta samt 
slangvinda med 65 meter 
slang. Med slangen når 
du långa sträckor, upp till 

femte våningen i ett lägen-
hetshus eller till flera villor/

radhus. Men den mobila arbets-
stationen kan även nyttjas för mobil 

blästring alt. utrustas med fasad & golv utr.

Arbetsstationen är initialt utrustad 
med allt som krävs för ett effektivt 
spackel- alternativt färgprojekt men 
kan anpassas efter annat behov:

• Graco Spackel- eller färgspruta

• Instruktion (igångkörning och rengöring)  
på svenska och engelska

• Slangvinda med 65 meter slang  
(spackel/färg)

• El central med inbyggd jordfelsbrytare

• 25 meter 3-faskabel och 25 meter  
230V-kabel

• Värmefläkt på 2000W

• LED-belysning

• Brandsläckare 

• Första hjälpen kit

• Ramper

– SYFTET ÄR att vi kommer ut till er arbetsplats eller 
kontor. På detta enkla sätt utvecklar och effek-
tiviserar man sitt arbete och investerar i mer kun-
skap. Fokus ligger på att uppdatera personalen 
och se möjligheter med tekniska hjälpmedel och 
lösningar för framtiden. Tekniska lösningar och 
innovationer som kommer generera förbättrad 
arbetsmiljö, kunskap, lönsamhet och ergonomi. 

Företaget kan på så sätt snabbt uppdatera sig och 
utveckla sina anställda på plats, eftersom många 
i arbetslaget kan vid ett och samma tillfälle få 
möjligheten att delta, säger Anders von Kraemer, 
Anti-Corrosion.  

Vi skräddarsyr den mobila arbetsstationen uti-
från de behov och produkter man ser som mest 
intressant för sina projekt och sin verksamhet.

Vi tar vår trailer och rullar ut tekniken till er!

YRKESMÅLERI
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Allt fler kunder gör sina inköp i 

webbshopen!
Anti-Corrosions nya webb-handel har verkligen blivit en succé sedan 
den lanserades. Allt fler kunder loggar in här för att snabbt hitta 

information om produkter, ökningen av orders via 
webbshoppen är påtaglig. 

UPPTÄCK MEDIEARKIVET!

ETT AV MÅNGA före-
tag som upptäckt 
fördelarna med 
att handla via 
webbshopen är 

ProChroma, gros-
sist för billack, indus-

trifärg, skyddsutrustning 
och verktyg, mm. 

– Vi har samarbetat med Anti-Corrosion under 
många år och köper framför allt Wiwa- målnings-
utrustningar, blästerutrustning, munstycken till 
högtryckspumpar, etc. 

Sedan webbshoppen lanserades har vi använt 
den för våra löpande inköp och ser bara fördelar. 
Det är enkelt att beställa, när man vill och lätt att 
hitta det man behöver. Med webbshopen går det 
snabbt och vi spar tid. Sen gillar jag också att man 
kan gå in på ”Mina sidor” och se en historik och 
statistik över vad man köpt tidigare. Det går ock-
så att hitta all info kring produkterna, komplett 
med bilder och beskrivningar och vi kan hänvisa 
våra kunder hit om de behöver mer info. Anti-
Corrosions nya webb-portal är ett bra verktyg i 
vårt dagliga arbete helt enkelt, säger Jesper Stam, 
ProChroma.

Är ni kund till oss och vill  
ha en egen inloggning. 

Vänligen mejla oss på  
kundorder@anti-corrosion.com. 

I MEDIEARKIVET HITTAR du all information du behö-
ver kring Anti-Corrosions alla produkter och varu-
märken. Allt från produktblad, broschyrer och 
kataloger till videos, tidningar, artiklar, manu-
aler, sprängskisser, både nya och gamla finns 
tillgängligt. 

– För info kring produkterna så kan man 
antingen klicka sig fram eller så kan man söka 
på sidan så sorterar den fram det med samma 
namn. Ett tips är att utgå från artikel-/ modell-
nummer när man letar efter sprängskisser till 
maskiner där flera har snarlika namn, kommen-
terar Camilla Lindman, Anti-Corrosion.

Jesper Stam, ProChroma.

INDUSTRI
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Cura 3900 inkl. slangpaket
Den stora robusta putspumpen med frekvens styrning för 
det flesta putstyper på marknaden.
Behållare i rostfritt stål för enklare rengöring. Cura 3900 
inkl. 40 m slang på slangvinda, radiostyrning, pistol och  
3 munstycken. 

Kampanjpris:  
105.000:-
Ord. pris: 140.000:-
3.337:-/mån*

Maltech M25L
Effektivisera ditt arbete 
med en Maltech M25L 
Automatblandare. Minska 
tunga lyft och damm vid 
blandning av putsbruk. Anslut 
Maltech M25L till en putsficka 
t ex TB10, så tar den hand 
om blandningen. Maltech 
M25L leve reras komplett med 
integrerad vattenpump samt 
nivåvakter. Denna blandare är lämplig  
för de flesta putsbruk på marknaden.  
Inklusive extra blandaraxel.

Kampanjpris: 85.500:-                      
Ord. pris: 95.200:-             
2.766:-/mån*

Kent 9020 200 bar
Högtryckstvätt med god kapacitet, dubbelt spolrör för 
steglös tryckjustering upp till 200 bar. 15 l/min, 3-cylindrig 
pump med keramik kolvar för problemfri drift. Elmotor om 
5,5kw, 380 volt 16 amp. Levereras med 10 m komplett 
slangpaket med snabbkopplingar.

Kampanjpris: 18.500:-
Ord. pris: 22.600:- 
680:-/mån*

Kent 9215 270 bar
Högtryckstvätt med mycket god kapacitet, dub-
belt spolrör för steglös tryckjustering upp till 270 
bar. 15 l/min, 3-cylindrig pump med keramik kolvar 
för problemfri drift. Elmotor om 7,5kw, 380 volt 16 
amp. Levereras med 10 m komplett slangpaket med 
snabbkopplingar.

Kampanjpris: 23.900:-
Ord. pris: 28.000:- 
857:-/mån*



Anti-Corrosion NYTT 1/2022    15

INDUSTRI

Kampanjer – vår/sommar 2022

*Kalkylerat på 36 mån, kvartalsvis betalning, med 10 % restvärde inkl. stöldskyddsförsäkring med endast 1.000:- självrisk, lås och 
kätting samt uppläggningsavgift. Samtliga priser gäller exkl. moms och frakt till och med 220731 eller så långt lagret räcker. Anti-Corrosion NYTT 1/2022    15

Blästerutrustning  
50, 100 eller 200 liter
50 liters för mobil blästring – 200 liters för stationär 
blästring. Kvalitetsutrustningar godkända för upp till 
12 bars arbetstryck. Kompletta med 20 m slangpaket i 
valfri dimension. Clemlite Venturi blästermunstycke   
i valfri dim ension. 

Kampanjpris: 36.500:-
Ord. pris: 42.800:- 
1.246:-/mån*

Skyddpaket komplett      
- Blästerhjälm eller –huva
- Andningsluftfilter
- 20 m andningsluftslang
- Overall
- Handskar

Kampanjpris: 10.500:-
Ord.pris: 12.600:- 
417:-/mån*

Wiwa Profit 33:1
Wiwa Profit 33:1 på treben-stativ eller på väggkonsol med  
6 l färgbehållare. Levereras komplett med pistol och 7,5 
m slang samt filterhus. Prestanda upp till 250 bar och 
munstycks storlekar på max 0,17” Kapacitet 27 ccm. 
Självklart är pumpen helt i rost fritt 
stål, så inga problem att spruta 
vattenburna färger. Perfekt för 
snickerilackering och lättare lego-
industri målning!   

Alternativt kan utrustningen 
fås i Air-Mix utförande med 
pistol, slangpaket och extra 
luftregulator. 

Wiwa Profit 33:1 HT        
Kampanjpris: 
24.900:-
Ord.pris: 30.000:- 
873:-/mån*

Wiwa Herkules GX 71:1
Prestanda upp till 500bar, kapacitet 189 ccm. Utrust-
ningen för de stora krävande jobben. Fungerar utmärkt 
att sprutapplicera tex epoxi mastics eller high solid färger 
där en hög prestanda krävs.
Både i form av högt tryck och höga färgflöden. Helt ny 
ljuddämpad motor, med oljefri teknologi. Ingen risk för 
isbildning. GX-pumparna klarar flera operatörer eller 
automatpistoler, även med upp till 100m färgslang.
Alla komponenter i pumpen är precisions tillverkade i 
högkvalitativt rostfritt stål. Allt för en lång hållbarhet och 
en utrustning med låga drift- och underhållskostnader.

Kampanjpris: 54.000:-
Ord. pris: 61.000:- 
1.774:-/mån*

Slangpaket 500bar
XTR 7/slang pkt        

Kampanjpris: 6.400:-
Ord.pris: 8.000:- 
282:-/mån*



Avsändare: 
Anti-Corrosion Sverige AB
Järnvägsgatan 11
172 75  Sundbyberg

Adressändring:  
info@anti-corrosion.com

*Kalkylerat på 36 mån, kvartalsvis betalning, med 10 % restvärde inkl. stöldskyddsförsäkring med endast 1.000:- självrisk, lås och kätting samt uppläggningsavgift.
Samtliga priser gäller exkl. moms och frakt till och med 220731 eller så långt lagret räcker.

Stockholm
Järnvägsgatan 11 
Sundbyberg
Tel: 08-629 07 00

Göteborg
Möbelgatan 6 
Mölndal
Tel: 031-779 73 30

Malmö
Kabingatan 13
Tel: 040-18 70 22

Härnösand
Kattastrand
Tel: 0611-214 63 www.anti-corrosion.com

B
YRKESMÅLERI

Graco Ultra Max 795 PC Blue Link
Den kraftfulla färgsprutan för de stora jobben. Kan  
spruta alla byggnadsmålerifärger direkt ur burken.  
Levereras med 15 m slang på slangvindan.

Kampanjpris: 55.400:-
Ord. pris: 67.600:- 
1.789:-/mån*

AC-Heatcontrol 20-80
Steglöst justerbar temperatur  
mellan 20–80 grader värmer  
upp färgen på väg till pistolen.  
Kontrollpanel monterad på  
utrustningens slangvinda,  
för större munstycken/flöden. 
Slanglängd 30 m, max mun-
stycksstorlek 027, inkl.  
jordfelsbrytare.

Kampanjpris:  
25.500:-
Ord. pris: 29.900:- 
895:-/mån*

AC-Heatcontrol  
Easy 55 grader
Superenkel – stick kontakten i väggen 
och värmekabeln värmer upp färgen på 
väg ut till pistolen. Slanglängd 15 m, max 
munstycks storlek 017, inkl. jordfelsbrytare.

Kampanjpris: 20.900:-
Ord. pris: 24.500:- 
758:-/mån*

Graco GX21
En liten, lätt, kompakt och smidig färgspruta för 
mindre projekt inomhus och utomhus och sprut-
målning av begränsade ytor. Klarar att spruta 
oförtunnad väggfärg såväl som snickeri- och  
lackfärg direkt ur burken. Levereras komplett 
med 15 m slang och pistol.

Kampanjpris:  
13.900:-
Ord.pris: 17.500:- 
*529:- /mån

Kampanjer – vår/sommar 2022


