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sid 3

Ett lyckat målningsresultat förutsätter skydd av intilliggande
ytor. Stokvis har maskeringstejp för alla ändamål. Hög
kvalité garanterar ett lyckat slutresultat både inom- och
utomhus.

BYGG & REPARATION

sid 9

Vid byggen kan tejp ofta ersätta både spik och skruv. Den
är också lätthanterlig och enkel att använda. I samband
med reparationer kan tejp vara enda alternativet och den
kräver sällan något extra verktyg.

SAMMANFOGNING

sid 17

Dubbelhäftande tejp har revolutionerat sättet att
sammanfoga och fästa upp saker. Supertejp ger t.ex.
enastående starka fogar och klarar även tunga föremål.
Med tejp behövs inga “förstörande” borrhål.

ISOLERING		

sid 22

Ett av de enklaste sätten att minska uppvärmningskostnaden är att täta runt fönster och dörrar. För bra resultat
måste tätningslisten vara noga anpassad efter objektet.
Stokvis har alla varianter.

FÖRPACKNING

MASKERING

När du gör-det-själv, blir resultatet bättre - och du själv
mycket nöjdare - om du använder professionella verktyg och
produkter. Vid målning, lackering och annan ytbehandling är
det mycket viktigt att skydda intilliggande ytor för att
slutresultatet ska bli det allra bästa. Maskeringstejp är då
den bästa typ av skydd man kan tänka sig.
Stokvis maskeringstejp är i proffsklass och ger dig en
professionell finish på alla dina målningsjobb. Tejperna
låter dig också släppa loss din kreativitet. Du kan åstadkomma dekorativa mönster, spännande kontrastfält och
mycket annat som din egen fantasi vill ha utlopp för. Med
maskeringstejp kan du förverkliga dina idéer.

sid 28

Stora eller små paket. För presenter eller i hushållet.
För vardagens alla behov av förpackning, lagning och
försegling finns det en Stokvis-tejp. Praktiska tejphållare
ingår också i sortimentet.

SKYDD & SÄKERHET

sid 34

Tejp är som gjord för att märka ut, varna och skydda. På
tomten förhindrar den fotvrickning och på båten är halkskyddstejp ett måste. Eltejp brukar de flesta ha hemma
och skyddstejp förhindrar mekanisk åverkan.

?
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TIPS & RÅD

sid 40

Att göra-det-själv är inte bara skoj - det sparar ju en del
sköna slantar också. För ett genomgående bra resultat
med våra tejper är det viktigt att du tänker efter en smula
före och tar del av våra allmänna råd.
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MASKERINGSTEJP FÖR
ALLA ÄNDAMÅL
Stokvis sortiment av maskeringstejp täcker alla
dina behov och ger dig gång på gång resultat att
vara stolt över. Tag för vana att alltid använda våra
tejper så får du bästa möjliga vidhäftning på alla
slags ytor, vare sig det handlar om trä, metall, plast,
glas, sten eller tapet.
Stokvis kvalitetstejp lämnar inga fula eller irriterande
limrester efter sig – förutsatt att du följer anvisningarna
om hur den ska avlägsnas. Det här besparar dig tidsödande efterarbete och gör att jobbet både går snabbare och blir roligare.
Tänk på att det finns olika typer av maskeringstejp,
som var och en är framtagen för sitt speciella ändamål. Resultatet blir naturligtvis bäst om du väljer
den tejp som motsvarar ditt användningsområde. Då
har du inte lämnat något åt slumpen och kan förvänta dig ett alltigenom professionellt slutresultat.

D
Å
R
o
S
P
I
T
Skarp färgkant
Gör så här: När maskeringstejpen
är på plats, ”förseglar” du tejpkanten genom att måla över den
med samma färg som den tejpen
sitter på. När färgen torkat, målar
du med den nya färgen, som
nu inte kan tränga in under den
förseglade kanten. När du sedan
tar bort maskeringstejpen har du
en ren och snygg kant!
Undvik ”fastbränd” tejp
Om du inte har möjlighet att ta
bort maskeringstejpen innan
färgen torkat, ska du använda
vår blå långtids- och fönstermaskeringstejp. Den kan sitta
kvar inomhus flera veckor och
utomhus upp till två veckor utan
att ”bränna” fast.

Maskera ömtåliga ytor rätt
När du maskerar ömtåliga ytor,
såsom papperstapeter eller
nymålade ytor, bör du använda
maskeringstejp med ett speciellt
häftämne som inte ger skador då
tejpen avlägsnas. Vår lätthäftande
maskeringstejp är framtagen just
för den här situationen.

4
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MASKERINGSTEJP

Classic

För maskering inomhus.
Tunn och smidig tejp med gummibaserat
häftämne. Ger ingen färguppbyggnad i
kanten. Bör tas bort snarast efter användandet för undvikande av häftämnesrester.
Maximal användningstemperatur: 60° C
Tejpen bör tas bort innan färgen torkat.
Dimension och artikelnr:
19 mm x 50 m
PM13041950
25 mm x 50 m
PM13042550
38 mm x 50 m
PM13043850
50 mm x 50 m
PM13045050
3-pack: 19, 25 och 38 mm x 50 m
		
PM1304192538

MASKERINGSTEJP

Hörn

För långtidsmaskering både
inom och utomhus.
Den blå tejpen är väder- och UV-resistent.
Den klarar alla färgtyper och kan sitta kvar
i direkt solljus ända upp till 14 dagar utan
att vare sig ”bränna” fast eller lämna
häftämnesrester. Lämnar skarpa och rena
färgkanter efter sig och är särskilt lämpad för
maskering av fönster.
Dimension och artikelnr:
50 mm x 70 mm x 50 m		
		
PM1308H

MASKERINGSTEJP

Fönster

För långtidsmaskering både
inom och utomhus.
Den blå tejpen är väder- och UV-resistent.
Den klarar alla färgtyper och kan sitta kvar
i direkt solljus ända upp till 14 dagar utan
att vare sig ”bränna” fast eller lämna häftämnesrester. Lämnar skarpa och rena färgkanter
efter sig och är särskilt lämpad för maskering
av fönster.
Dimension och artikelnr:
19 mm x 25 m
PM13081925
30 mm x 25 m
PM13083025
6

www.stokvistapes.se

MASKERINGSTEJP

Lätthäftande

För maskering av ömtåliga ytor
såsom papperstapeter.
Den låghäftande tejpen lämpar sig inte bara
på papperstapeter utan även på exempelvis
ömtåliga nymålade men torra ytor. Tejpen
släpper lätt den underliggande ytan utan att
efterlämna skador. Tejpen bör tas bort innan
färgen torkat.
Tål att vara i UV-ljus upp till 30 dagar.
Dimension och artikelnr:
24 mm x 25 m
PM13072425

SNABBMASKERING
För maskering av lite större ytor.

Maskeringstejp och skyddsfolie i
ett. Lämplig för skydd av väggar, golv,
köksskåp etc samt möbler, och annat vid
målning inomhus. Skyddar också mot damm
och smuts vid renoverings-arbeten inomhus.
För maskering av större ytor vid billackering.
Finns med dispenser med avrivare eller som refill.
Dimension och artikelnr:
550 mm x 33 m
Med dispenser
TMP55033D
Refill		
TMP55033
2700 mm x 20 m
Med dispenser
Refill 		

TMP270020D
TMP270020

SNABBMASKERING

Maskeringstejp och skyddspapper
i ett.
Enkel och snabb maskering vid målning av
dörr- och fönsterfoder, tak- och golvlister,
mindre maskeringsarbeten till bilen som t.ex
bättringsmålning, rostskyddsbehandling.
Finns med dispenser med avrivare eller som refill.
Dimension och artikelnr:
180 mm x 20 m
Med dispenser
TMP18020
Refill 		
TMP18020D
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BLÄSTERTEJP

För i första hand blästringsarbeten.
Tejpen är extra tjock, 0,5 mm, för att
motstå högtryckssanden vid blästring på
exempelvis metall, betong eller sten.
Tillverkad av PVC.
Dimension och artikelnr:
50 mm x 30 m
PN4155030SV

BYGG & REPARATION

När man bygger är det tusen och en saker som måste fixas
för att jobbet ska kunna löpa smidigt och utan irritation.
Det ska tätas, buntas, förslutas, fixeras, förpackas och
hängas upp - för att nu bara nämna en bråkdel av allt som
kan förekomma. I sådana lägen är tejp ofta betydligt smidigare och lätthanterligare än spik, skruv, snören, rep och
annat som du kanske brukar använda.
Tejp är också ofta överlägsen, och inte sällan enda alternativet,
i samband med många reparationer. Den täcker hål och
håller ihop på ett föredömligt sätt och kräver sällan något
extra verktyg. Den kan användas tillsammans med de
flesta material och det finns också värmetåliga varianter.
Många blir glatt överraskade när de upptäcker vilka goda
egenskaper Stokvis moderna tejper kan visa upp.

SKYDDSTEJP

Rivbar

Tillverkad av PVC, räfflad och
därmed lätt rivbar. En utmärkt
långtidsmaskeringstejp.
Skyddar ömtåliga ytor mot färgstänk vid
målning. Bra exempel är dörrtrösklar och
dörrkarmar i samband med renoveringsarbeten. Tejpen är UV-resistent. Den kan
sitta kvar inne eller ute i upp till sju dagar
utan att lämna häftämnesrester efter sig
på de flesta ytor.
Färg: gul
Dimension och artikelnr:
50 mm x 33 m
PN115R5033

SKYDDSTEJP

Utomhus

UV-resistent allround skyddsoch maskeringstejp av PVC.
Lämplig för maskering vid målnings- och
putsarbeten inom- och utomhus. Den är
en av få skydds- och maskeringstejper
som kan användas även på aluminium.
Tejpen skyddar också ömtåliga ytor mot
mekanisk åverkan och är lätt avtagbar
utan att lämna häftämnesrester på de
flesta ytor.
Färg: grön och gul
Dimension och artikelnr:
Grön 50 mm x 33 m PN4115033SG
Gul 50 mm x 33 m
PN4115033GU
8
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SUPERVÄVTEJP

TUFF TEJP FÖR HÅRDA KRAV
Med byggtejp från Stokvis står du alltid väl rustad.
Vi har allt från allroundprodukter, som täcker
allmänna behov, till tejper för specialiserade ändamål. Byggtejper från Stokvis är pålitliga och
praktiska. De kan därför hjälpa dig att lösa stora
såväl som små vardagsproblem vare sig du bygger
eller snabbt behöver laga något hemma.
Varje tejp är resultat av omfattande forsknings- och
utvecklingsarbete som ger den önskade häft-, rivoch hållfasthetsegenskaper. Bygg- och reparationstejper ställer särskilt höga krav, eftersom de ofta
ska kunna fungera både utom- och inomhus och
dessutom i dammiga och smutsiga miljöer.

Perfekt för användning vid
reparation, förstärkning, tätning
m.m. i hemmet, trädgården,
bilen, båten och på fritiden.
Styrkan, luft- och vattentätheten tillsammans med den mycket goda häftförmågan
på de flesta material gör supervävtejpen
ovärderlig i många sammanhang. Rullen
med 5 m tejp är inte större än att den lätt
får plats i fickan.
Färg: silver, svart, vit
Dimension och artikelnr:
Silver 50 mm x 5 m CA12033SI505
Silver 50 mm x 25 m CA120335025SI
Svart 50 mm x 5 m CA12033BL505
Vit 50 mm x 5 m
CA12033WH505

VÄVTEJP

Allround

Tunn och smidig vävtejp med extra starkt
häftämne speciellt anpassad för användning
i smutsig och dammig miljö.
Kan med fördel användas för skarvtätning
av ventilationsrör inomhus.
Färg: Silver
Dimension och artikelnr:
48 mm x 50 m
CA12021Si48x50

VÄVTEJP

Bygg

En vävtejp av extra hög kvalité
framtagen speciellt för professionella användare såsom byggare
och andra hantverkare.
Den lämpar sig väl för de flesta ändamål
på en byggarbetsplats genom sin styrka
och sin förmåga att fungera även i
krävande miljöer. Lätt att riva av för hand.
Färg: Silver, svart

10
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Dimension och artikelnr:
Silver 38 mm x 50 m CA120303850K
Silver 50 mm x 10 m CA120305010K
Silver 50 mm x 50 m CA120305050K
Svart 50 mm x 10 m CA12030BL5010K
Svart 50 mm x 50 m
CA12030BL5050K
www.stokvistapes.se
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VÄVTEJP

SKARVTEJP

En vävtejp av allra högsta kvalitét
för de mest krävande tillämpningar där endast särskilt stark
tejp kan komma i fråga.

För skarvning eller reparation
av fuktspärr av byggfolie.

Professionell

Tejpen har en extra kraftig och tät väv som
ger den hög draghållfasthet samtidigt som
den ändå är lätt att riva av för hand.
Färg: Silver
Dimension och artikelnr:
50 mm x 50 m
CA120325050K

VÄVTEJP

Transparent
En tunn och smidig vävtejp med hög
vidhäftning. Den lämpar sig för diskreta
lagningar där tejpen syns minimalt t.ex
lagning av partytält, baklyktor till bil, mc,
moped och mycket annat.
Dimension och artikelnr:
50 mm x 5 m
129100TR505
50 mm x 25 m
129100TR5025

Till byggpolyeten

Här krävs en godkänd tejp för undvikande
av fukt-/ångläckage som kan medföra
mögelproblem. Tejpen är testad och typgodkänd och ser därför till att fuktspärren
fungerar som den ska.
Tejpen är godkänd av svenska SITAC
för skarvning och montering av fuktspärr.
Dimension och artikelnr:
50 mm x 25 m
PS14335025K

BYGGTEJP

Bygg- och skyddstejp av mjuk
och smidig PVC med mycket
god vidhäftning även på orena
ytor.
Särskilt lämplig för skarvning, tätning samt
fixering av exempelvis skyddsfilm vid
fasadarbeten. Kan med fördel användas
som korttidsmaskering på betong, gips,
trä och metall. Tejpen behåller sin mjukhet
även vid låga temperaturer.
Lätt avrivbar för hand.
Dimension och artikelnr:
50 mm x 33 m
PN60955033OR

GAFFERTEJP

Mattsvart vävtejp för bland
annat scen- och teaterbruk.
Kan användas till fasthållning av kablar,
kanttejpning av mattor och mycket annat.
Tejpen är 100% vattentät och kan därför
användas utomhus utan att den lossnar
av väta.
Dimension och artikelnr:
50 mm x 25 m
CA12029BD5025

FORMBORDSTEJP
För fixering och skarvning
även i dammiga och smutsiga
miljöer.

Avsedd för invändig skarvning och tätning
av gjutformar. Lämpar sig även utmärkt
vid golvuppmärkning på obehandlad
smutsig betong eller andra svåra ytor där
extra stark vidhäftning krävs. Tejpen har
synnerligen god vidhäftningsförmåga med
ett extra tjockt häftämne.
Dimension och artikelnr:
50 mm x 33 m
PF5125033GK

12
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SKYDDSTEJP

GLASFIBERREMSA

Tillverkad av PVC, räfflad och
därmed lätt rivbar. En utmärkt
långtidsmaskeringstejp.

Lättarbetad glasfiberremsa för
användning vid armering
och spackling av främst
gipsskiveskarvar.

Rivbar

Skyddar ömtåliga ytor mot färgstänk vid
målning. Bra exempel är dörrtrösklar och
dörrkarmar i samband med renoveringsarbeten. Tejpen är UV-resistent. Den kan
sitta kvar inne eller ute i upp till sju dagar
utan att lämna häftämnesrester efter sig
på de flesta ytor.
Färg: gul

Självhäftande

Den självhäftande remsan underlättar
arbetet i hög grad.
Dimension och artikelnr:
50 mm x 20 m
GL5020
50 mm x 100 m
GL50100
100 mm x 20 m
GL10020

Dimension och artikelnr:
50 mm x 33 m
PN115R5033

SKYDDSTEJP

Utomhus

UV-resistent allround skyddsoch maskeringstejp av PVC.
Lämplig för maskering vid målnings- och
putsarbeten inom- och utomhus. Den är
en av få skydds- och maskeringstejper
som kan användas även på aluminium.
Tejpen skyddar också ömtåliga ytor mot
mekanisk åverkan och är lätt avtagbar
utan att lämna häftämnesrester på de
flesta ytor.
Färg: grön och gul

DRYWALL
Lättavriven pappremsa för användning
vid armering och spackling av främst
gipsskiveskarvar.
Dimension och artikelnr:
50 mm x 75 m
Drywall5075
50 mm x 150 m
Drywall50150

Dimension och artikelnr:
Grön 50 mm x 33 m PN4115033SG
Gul 50 mm x 33 m
PN4115033GU

ALUMINIUMTEJP

METALFLEX

För reparation, isolering,
skydd, förslutning m.m. såväl
inom- som utomhus.

Metalförstärkt pappremsa för
skydd/förstärkning av främst
ytterhörn på gipsskivor.

Eftersom tejpen har ett kraftigt häftämne
och tål hög värme (-20 - +120 grader),
lämpar den sig väl för tillfällig montering och reparation av rör – även under
motorhuven på en bil. Används ofta till
montering av rörskålar och fuktspärrar.
Tejpen är UV-resistent.

Appliceras med lim eller spackel. Bandet
går lätt att klippa av med en kraftig sax.
Dimension och artikelnr:
50 mm x 30 m
Metalflex5030

Dimension och artikelnr:
50 mm x 10 m
PV1517CW

14
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ENSILAGETEJP

För lagning och förslutning av
ensilageemballage.
Den specialanpassade tejpen är UVbeständig, stark, seg samt köld- och
värmetålig. Används främst för lagning
och förslutning av ensilagebalar. Den
lämpar sig därför även för annan
utomhusanvändning.
Fungerar med fördel på lågenergiplast.
Dimension och artikelnr:
100 mm x 33 m
AT3010033VIK

SAMMANFOGNING
Med moderna tejper har sättet att montera och foga samman förändrats radikalt. Exempelvis finns det idag dubbelhäftande tejp med sådan styrka att den i många fall ersätter
både skruv och nitning. En av de stora fördelarna med tejpmontering är att den knappast alls påverkar de sammanfogade föremålen - här behöver det inte tas upp några hål
som kan medföra försvagningar eller korrosion, det är bara
att göra rent och pressa samman!
Naturligtvis är enkelheten också en av de stora fördelarna
med tejpmontering. Du klarar dig ju för det mesta utan
extra verktyg och en massa förberedelser. Du behöver bara
se till att ha rätt sorts tejp hemma för att kunna komma
igång när andan faller på och arbetslusten vaknar.

FÖNSTERDREV

För tätning runt monterade
eller omonterade fönster.
Fönsterdrevet består av en remsa finporig
skumplast som pressats samman till en
tjocklek på ca 2 mm. Remsan klipps i
lagom längd och förs in i spalten mellan fönsterkarm och sidostycke. Den
expanderar sedan till sin fulla tjocklek på
30 mm. Remsan finns både självhäftande
och för användning med nålpistol. Är helt
miljöanpassad och kan användas utan
skyddsutrustning.
Fönsterdrev är godkänt av SITAC och har
typgodkännande från Statens Provningsanstalt.
Dimension och artikelnr:
60 mm x 30 mm x 5 m
Med häftämne
Utan häftämne

16
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ENKLARE KAN DET
KNAPPAST BLI
Du har säkert använt dubbelhäftande tejp många
gånger redan. Men frågan är om du verkligen har
koll på att det finns olika sorter för olika ändamål.
Med tejp från Stokvis klarar du inte bara av att fästa
mattor tillfälligt eller permanent. Mycket av det du
vill montera och fästa upp på väggar eller i tak har
Stokvis också tagit fram tejper för – tejper som
naturligtvis gör att du i många fall slipper besväret
med att först borra, sedan slå i plugg och därefter
skruva.
När du väljer att jobba med den rätta tejpen från
Stokvis, kan du vara säker på att ditt beslag, din
skylt, dekoration eller matta sitter fast och blir
sittande kvar så länge du själv önskar.

MATTEJP

För permanent läggning av alla
mattgolv av plast och textil.
Klarar även PVC-mattor eftersom tejpen är
mjukgörarbeständig. För bästa resultat ska
underlaget vara fritt från damm och fett.
Kan användas även för andra monteringsuppgifter, dock inte utomhus eller i direkt
solljus.
Dimension och artikelnr:
50 mm x 5 m
PC035505
50 mm x 25 m
PC0355025

DUBBELHÄFTANDE
TEJP

Allround

Allround monteringstejp för
mattläggning och fastsättning av
olika föremål.
Passar tillsammans med de flesta material,
men inte på PVC-ytor. Kräver fett- och
dammfritt underlag och bör inte användas
utomhus eller i direkt solljus.
Dimension och artikelnr:
50 mm x 5 m
PC032505
50 mm x 25 m
PC0325025

DUBBELHÄFTANDE
SKUMTEJP

Inomhus

För snabb, enkel och permanent
montering av exempelvis krokar,
affischer, skyltar, namnplåtar, hållare samt inrednings- och möbeldetaljer på väl rengjorda ytor.
En utmärkt allround monteringstejp för
inomhusbruk. Den klarar även ojämna ytor
eftersom skumplasten av polyeten är följsamt
och anpassar sig efter underlaget.
Dimension och artikelnr:
19 mm x 5 m
FA412195K
18
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DUBBELHÄFTANDE
SKUMTEJP

För snabb, enkel och permanent
montering av exempelvis krokar,
affischer, skyltar, namnplåtar,
hållare samt inrednings- och möbeldetaljer på väl rengjorda ytor.
Förpackningen innehåller 100 st häftkuddar. En
utmärkt allround monteringstejp för inomhusbruk. Den klarar även ojämna ytor eftersom
skumplasten av polyeten är följsam och
anpassar sig efter underlaget.
Dimension och artikelnr:
12 mm x 25 mm
PS411912X25

SUPERTEJP

Mycket stark dubbelhäftande tejp
som kan ersätta limning, skruvning
och nitning.
Kan användas på de flesta material såsom
metaller, glas, lackerat trä, kompositmaterial
och plaster. Efter ytrengöring med t.ex.
T-Röd nås full häftstyrka efter 72 timmar.
Efter 3 timmar har den nått 75 % av sin styrka.
Utan tvekan en enastående tejp och den kan
användas både inom- och utomhus.

DUBBELHÄFTANDE
VÄVTEJP
Vävburen extra stark dubbelhäftande tejp för tuffa ytor.

Tejpen är belagd med extra mycket häftämne
vilket gör att den fäster bra på de flesta
förekommande underlag. Lämpar sig även i
dammiga och smutsiga miljöer.
Kan förutom mattejp användas till många
andra monteringsändamål.
Dimension och artikelnr:
50 mm x 5 m
PC030505
50 mm x 10 m
PC0305010
50 mm x 25 m
PC0305025

DIN VÄRLDSTÄCKANDE
LOKALA TEJPLEVERANTÖR!
- vill du veta mer ring vår
kundtjänst på 011-28 04 30

Dimension och artikelnr:
12 mm x 2,5 m
VST4050C122,5

DUBBELHÄFTANDE
SKUMTEJP

Utomhus

För snabb, enkel och permanent
montering av exempelvis krokar,
affischer, skyltar, namnplåtar, hållare samt inrednings- och möbeldetaljer på väl rengjorda ytor.
En utmärkt allround monteringstejp för
utomhusbruk. Den klarar även ojämna ytor eftersom skumplasten av polyeten är följsam och
anpassar sig efter underlaget. UV-beständigt
skum och häftämne.
Dimension och artikelnr:
12 mm x 10 m
EP1210SV
19 mm x 10 m
EP1910SV
20
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ISOLERING

Bland det mer lönsamma du kan göra hemma ur energisynpunkt är att täta fönster och dörrar. Även små
springor låter mycket av den dyra värmen
sippra ut. Springorna kan naturligtvis
också släppa in uteluft och få dig att
uppleva kyla och drag.
Enbart genom att ägna några timmar åt att sätta upp tätningslister
runt fönster och dörrar kan du
alltså höja din boendekomfort
betydligt. Samtidigt sparar
du pengar - uppvärmningskostnaderna blir ju lägre utan
värmeläckage. Förutom att
du själv mår bättre, slår du ett
slag för miljön genom att bidra
till lägre energiförbrukning.
Du som har öppningsbara,
dubbelkopplade fönster skall
också se till att täta mellan fönsterbågarna med dammtätningslist.
Resultatet blir mindre kallras och
mindre fönsterputsning, eftersom
damm inte längre kan komma in mellan
fönstren.

22
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EN PROFIL- OCH
MATERIALFRÅGA
Stokvis tätningslister är lätta att sätta upp. De
vanligaste varianterna har självhäftande baksida.
Garagelisten spikar du upp, medan du antingen
limmar eller stiftar silikonlisterna.
För att kunna fungera så bra som möjligt i skiftande
sammanhang finns listerna dels i olika profilutföranden, dels i ett par olika material. Silikonlisterna håller sig mjuka även vid låga temperaturer,
medan tätningslister av EPDM cellgummi är billigare
och enklare att montera tack vare den självhäftande
baksidan.
När du ändå håller på, får du inte glömma att kolla
hur stor springa det är nedtill vid garageporten,
oavsett om du har en vipp- eller slagport. Om
garaget/förrådet är isolerat i övrigt ska ju porten
också vara tät.

www.stokvistapes.se
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ALL-LIST

Den verkliga allroundlisten för
tätning, skydd och dämpning i
hemmet, bilen, båten m.m.

SPIK
MEDFÖLJER!

GARAGETÄTNINGSLIST
Listen tätar garageportar och
håller löv, snö och drag ute.

All-list är tillverkad av följsamt EPDM
cellgummi med utmärkt väder- och ozonbeständighet. All-list ger skydd på möbler
och hindrar tavlor och prydnadssaker att
glida. Den tätar runt spisen, dämpar ljud
och vibrationer från disk och tvättmaskin.
I bilen dämpar den dörrar, motorhuv och
bagagelucka, skyddar mot skrapmärken
från takräcksfästen m.m. Färg: svart

Den passar lika bra till vipp- som till slagportar
och har utmärkt förmåga att stå emot väder
såväl som ozon, eftersom den är tillverkad
av EPDM gummi. Tätningslisten spikas fast i
underkant av garageporten.
Färg: svart
Dimension och artikelnr:
30 mm x 3 mm x 2,5 m
TLG33025

Dimension och artikelnr:
10 mm x 5 mm x 5 m TLA1055SV
15 mm x 8 mm x 2 m TLA1582SV

P-LIST EPDM

DAMMLIST

P-listen är den vanligaste
tätningslisten för fönster
och dörrar.

Dammlist för öppningsbara
dubbelkopplade fönster.
Listen av polyuretan tillåter luft att
passera, men filtrerar samtidigt bort damm
och andra smutspartiklar, som då inte kan
tränga in mellan fönsterbågarna. På så sätt
minskar behovet av fönsterputsning och
persiennrengöring radikalt. Listen dämpar
också ljud och minskar kallras.
Dammlisten är självhäftande och därför
lätt att sätta upp. Färg: vit

Den är tillverkad av EPDM cellgummi som
är ett material med utmärkt väder- och ozonbeständighet. P-listen används där fönsterspringorna är 2–5 mm breda. Listen är
försedd med självhäftande tejp på baksidan
och är därför mycket lätt att sätta upp.
Färg: vit, brun
Dimension och artikelnr:
Vit 9 mm x 5,5 mm x 6 m
TLP9556VI
Brun 9 mm x 5,5 mm x 6 m
TLP9556BR
Vit 9 mm x 5,5 mm x 24 m
TLP95524VI
Brun 9 mm x 5,5 mm x 24 m TLP95524BR
Vit 9 mm x 5,5 mm x 100 m (Bobin) TLP100VI
Brun 9 mm x 5,5 mm x 100 m (Bobin) TLP100BR

Dimension och artikelnr:
9 mm x 6 mm x 6 m TLD966
9 mm x 6 mm x 24 m TLD9624
9 mm x 6 mm x 240 m (Bobin) TLD69240

E-LIST EPDM

E-listen passar till fönsterspringor som är 1,5–3,5 mm
breda.
Den är tillverkad av EPDM cellgummi som
står emot väder bra och dessutom är ozonbeständig. Listen lämpar sig också för tätning
av dörrar. Du sätter lätt upp E-listen eftersom
den har självhäftande baksida.
Färg: vit, brun
Dimension och artikelnr:
Vit 9 mm x 5,5 mm x 6 m
TLE9556VI
Brun 9 mm x 5,5 mm x 6 m TLE9556BR
Vit 9 mm x 5,5 mm x 24 m TLE95524VI
Brun 9 mm x 5,5 mm x 24 m TLE95524B
Vit 9 mm x 5,5 mm x 100 m (Bobin) TLE100VI
Brun 9 mm x 5,5 mm x 100 m (Bobin) TLE100BR
24
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LIM
MEDFÖLJER!

SILIKONLIST

med 3 profiler

Avsedd att täta fönster och dörrar.
Av väder- och åldersbeständigt silikongummi
som är mjukt även vid låga temperaturer. Lim
för monteringen medföljer. Listen med P-profil
kan också stiftas.
O-list: För dörrar och fönster med fräst
hålkäl. Täcker springor 2–6 mm.
Dimension: 7 mm x 25 m. Artikelnr TLSO725
P-list: För fönster och dörrar utan hålkäl och
med springor 2–6 mm.
Dimension: 7 mm x 25 m. Artikelnr TLSP725
Omega-list: Främst för dörrar men även
fönster. Täcker springor 3–7 mm. Dörren/fönstret kan stängas direkt efter limning utan att
tätningseffekten påverkas. Färg: vit
Dimension: 7 mm x 25 m. Artikelnr TLSOM725

www.stokvistapes.se
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TÄTNINGSBAND

VULKBANDSTEJP

PE-belagt butylgummi. Produkten är
avsedd för permanent montering. Åldringsbeständig och 100% vattentät.

Efter applicering självvulkar tejpen snabbt
i rumstemperatur till en homogen massa.
Bör alltid finnas med i bilen eller båten.
Tål bensin och diesel.

Flexibelt tätningsband för t.ex
tätning av badrum, dusch,
fönster etc.

Dimension och artikelnr:
9 mm x 2,5 mm x 5 m TT1265

BUTYLTEJP
Vattentät butyltejp, punkteringssäker för
lagning av t.ex läckande hängrännor,
plåttak, vindsluckor m.m. Materialtet är
extra åldringsbeständigt tack vare den
metalliserade plastfilmen som skyddar
butylen.
Dimension och artikelnr:
50 mm x 2 m
Butyl015002

Idealisk för tillfällig lagning av
läckor på bl.a. rör och slangar.

Dimension och artikelnr:
19 mm x 10 m
25 mm x 10 m
38 mm x 10 m
50 mm x 10 m

PC8221910K
PC8222510K
PC8223810K
PC8225010K

VID TÄTNING AV FÖNSTER GÄLLER
TVÅ GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER:

• Tätningen ska sitta inåt mot rummet.
• Utomhusluften får gärna ha tillträde mellan yttre och inre glas för då kan de små fuktmängder som tar sig mellan glasen transporteras bort av den torrare utomhusluften.

TRE KRAV SOM SKALL TILLGODOSES:

• Den varma luften inomhus bär mycket fukt. Den måste därför hindras att komma ut
mellan ytter- och innerbåge. När så sker kyls den ned, och det bildas kondens - imma,
vattendroppar eller vackra frostrosor. Den ska i stället ledas ut via ventiler i skorstensstocken, och genom eldstäderna (i ett äldre hus) eller genom en ventilationsanläggning
(i ett modernt hus).
• Kall luft som läcker in utifrån kan orsaka drag, som innebär dålig komfort och i värsta
fall leder till energislöseri. Okontrollerade läckor bör därför tätas.
• Frisk luft som tas in utifrån behövs för att människan ska må bra, för att huset ska
må bra samt för att eventuella eldstäder ska fungera bra. Detta ordnas dels genom
friskluftventiler, dels genom “kontrollerade läckor”.

GÄNGTEJP

Tunn PTFE - film vid vvs-gängtätning. Är
självsmörjande och åldringsbeständig.
Dimension och artikelnr:
12 mm x 12 m
PE701212 - Bulk
PE701212K - Styckpackad
med EAN-kod.

De “kontrollerade läckorna” är oftast nödvändiga för att tillgodose en vettig grundventilation. Den enklaste metoden vid kopplade fönster är att utesluta tätningen i
fönstrets överkant. Om det då drar för mycket i denna springa, kan man sätta dit en
porös list. Borstlist är bäst, skumgummilist något tätare. Textillisten brukar däremot bli
alltför tät.
Rejäla friskluftventiler i ytterväggen behövs om man ska kunna elda i kakelugn eller
vedspis. Den gammaldags klaffventilen är nog enklast att manövrera. I köket kan
skafferiventilen bidra till lufttillskottet - bara inte dörren är alltför tät!
Det finns också olika moderna varianter av friskluftventiler. I hus med kopplade fönster
kan man montera så kallade spaltventiler i fönstrets övre karm, tvärpost eller mittpost.
Det finns också en sorts ombyggnad, där man tar in luften mellan glasen, där den
förvärms innan den når rummet. En annan lösning är att sätta en specialventil bakom
elementet, men då hamnar ett iögonfallande plastgaller på fasaden.

26
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RULLAR ATT ALLTID HA HEMMA
Alla kan vara överens om att livet vore betydligt
struligare utan tejp. Tänk bara på klassikern frystejp
som också dubblerar som märktejp!
För lite kraftigare paket har Stokvis både transparent
och klassiskt brun packtejp – det är bara att välja. För
att göra appliceringen enklare finns smarta hållare,
som borde vara ett givet tillbehör i varje hushåll.
Vår kontorstejp passar inte bara på arbetsplatsen,
den är också en utmärkt allroundtejp att alltid ha
tillgång till hemma. Den är lika uppskattad av barn
som av vuxna, och den löser många problem och
eliminerar många förtretligheter innan de hunnit
växa sig stora.

FÖRPACKNING & FÖRSEGLING

I det dagliga livet är tejp naturligtvis en ovärderlig hjälpreda
- om det är något du har använt tejp till, så är det förstås
när du slagit in paket, lagat trasigt papper eller tejpat
igen kartonger.
I det här sammanhanget är tejp så självklart att man knappast ens reflekterar över det - den bara finns där. Men
också här har produktutvecklingen varit imponerande.
Den första tejpen var grov, den gulnade snabbt och
smetade klister omkring sig. Jämför den med dagens
avancerade kontorstejp som i det närmaste är osynlig
och som man till och med kan skriva på!
I takt med att man hittar nya kombinationer av häftämnen
och bärare, kommer man också att hitta nya, spännande
tillämpningar för tejp.
28
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PACKTEJP PP

Extra höghäftande packtejp av
poly-propylen.
Mycket användbar tejp som passar i de flesta
sammanhang. Den fäster bra även på fibriga
kartonger och är mycket lätt att rulla av.
Finns i brun och transparent.
Dimension och artikelnr (Ej EAN-kod):
Transparent 38 mm x 66 m PH304i3866TR
Brun 38 mm x 66 m
PH405i3866BR
Transparent 50 mm x 66 m PH304i5066TR
Brun 50 mm x 66 m
PH405i5066BR

PACKTEJP PP
- NO NOISE

Miljövänlig tystavrullad packtejp
av poly-propylen.
Mycket användbar standardtejp som passar i
de flesta sammanhang. Den fäster bra och är
lätt att rulla av.
Finns i brun och transparent.
Dimension och artikelnr:
Transparent 38 mm x 66 m
Brun 38 mm x 66 m
Transparent 50 mm x 66 m
Brun 50 mm x 66 m

PM4103866TR
PM4103866BR
PM4105066TR
PM4105066BR

PACKTEJP PVC

Kraftig packtejp av vinyl som tål
fukt bra.
Den är seg och stark med mycket god
vidhäftning och passar därför också till lite
mer krävande uppgifter. Finns i brun och
transparent.
Dimension och artikelnr (Ej EAN-kod):
Transparent 38 mm x 66 m PM4073866TR
Brun 38 mm x 66 m
PM4073866BR
Transparent 50 mm x 66 m PM4075066TR
Brun 50 mm x 66 m
PM4075066BR
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EGET TRYCK
Vi kan också tillverka tejper med kundanpassat
reklamtryck. Du kan alltså få din logotyp eller
ditt reklambudskap tryckt på en packtejp.
Ett smart och enkelt sätt att göra reklam för
ditt företag.
Kontakta oss gärna för mer info!

LÄNGSTARMERAD
BANDNINGSTEJP

Denna enkelhäftande tejp består
av biaxiell PP-filmbärare med
längsgående glasfiberarmering och
ett syntetgummibaserat hotmelthäftämne.
Den har hög draghållfasthet och har också
bra vidhäftning och skjuvhållfasthet. Tejpen
används för diverse applikationer såsom
bandning, pallning och förstärkning. Den är
också lämplig för förslutning av kraftiga och
tunga kartonger och lådor.
OBS! Ej EAN-kod.
Dimension och artikelnr:
19 mm x 50 m
VA61-015TR1950
25 mm x 50 m
VA61-015TR2550
38 mm x 50 m
VA61-015TR3850
50 mm x 50 m
VA61-015TR5050

KORSARMERAD
BANDNINGSTEJP

Denna enkelhäftande tejp består
av biaxiell PP-filmbärare med
längs- och tvärsgående glas-fiberarmering och ett syntetgummibaserat hotmelthäftämne.
Den har hög draghållfasthet och har också
bra vidhäftning och skjuvhållfasthet. Tejpen
används för diverse applikationer såsom
bandning, pallning och förstärkning. speciellt
för cylindriska delar av plast och metall. Den
är också lämplig för förslutning av kraftiga och
tunga kartonger och lådor.
OBS! Ej EAN-kod.
Dimension och artikelnr:
19 mm x 50 m
VB61-015TR1950
25 mm x 50 m
VB61-015TR2550
38 mm x 50 m
VB61-015TR3850
50 mm x 50 m
VB61-015TR5050
www.stokvistapes.se
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BANDNINGSTEJP
“MOPP”

UNIVERSAL
TEJPHÅLLARE

med justerbar broms

Denna enkelhäftande tejp består
av monoaxiell (MOPP) PP-filmbärare och ett syntetgummibaserat
hotmelthäftämne.

Som passar alla typer av packtejper.
Klarar tejper upp till 50 mm bredd. Kan
också användas till bandningstejper vid
förstärkning av emballage.

Den har bra vidhäftning och hugg på de flesta
ytor och god draghållfasthet i längdriktningen.
Den är lättavrullad och lätt att applicera.
Tejpen används för diverse applikationer inom
förpackning, pallning, bandning och buntning.
Lämnar inga häftämnesrester på virke.
Den går även att få i vit och transparent.
OBS! Ej EAN-kod.

Artikelnr: X213

Dimension och artikelnr:
19 mm x 66 m
BO64861966

STRÄCKFILM

FRYSTEJP

Papperstejp för förslutning och
märkning av bl.a. fryspåsar.

Sträckfilm för buntning av lister, virke,
rör & mycket annat.
Handtag och refilrullar säljs separat.

Fungerar även för enklare maskeringsuppgifter och kan naturligtvis också
användas som märktejp i en mängd olika
sammanhang.

Artikelnr: Handywrap
Handywrap-R

Dimension och artikelnr:
19 mm x 50 m
G911950

KONTORSTEJP

Transparent kontors och
hushållstejp i 3-pack.

TEJPHÅLLARE
Liten smidig tejphållare för hemmet eller
kontoret. För 1” kärna.

Användes för tejpning av papper, inslagning
av paket, presenter och mycket annat.

Artikelnr: X112

Dimension och artikelnr:
19 mm x 33 m
PN211933CO
15 mm x 66 m
PN211566CO

Stor tejphållare till inslagsdisken. Hållaren
har en adapter så både små och stora
tejprullar passar.
Artikelnr: X191

Dokumenttejp matt:
19 mm x 33 m
PN231933CO
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SÄKERHET & SKYDD

I många lägen hjälper tejp till att förebygga olyckor
genom att skydda, märka ut och varna. På en arbetsplats
är det företaget som ansvarar för säkerheten, men faktum är, att de flesta olyckor sker på fritiden och i hemmet.
Här är det upp till den enskilde att sörja för säkerheten.
Många gånger kan man förhindra personskador och materiella skador om man tar hänsyn till sunt förnuft och,
när det behövs, utnyttjar de specialtejper som finns.
Säkerhets- och skyddstejper är lätta att använda både
för den som bor i lägenhet och den som bor i eget hus.
Ibland kan det kanske tyckas vara onödigt att märka ut
hålet i gräsmattan eller källardörrens låga höjd, men dels
är det lätt att själv glömma, dels är det god vägledning
för gäster och andra besökare.

BÄTTRE ATT FÖREKOMMA
ÄN ATT FÖREKOMMAS
Eltejp och isoleringsband är två klassiker, välkända
för de flesta. Men i Stokvis breda sortiment finns
också mycket annat. Vulkbandet med dess särskilda egenskaper kan klara många situationer. Det
kan också den tåliga skyddstejpen som effektivt
förhindrar nötnings- och kontaktskador vid exempelvis ombyggnader och renoveringar.
Halkskyddstejpen kan verka lite speciell, men där
den hör hemma – som på trappsteg och båtdäck –
kan den förebygga allvarliga skador och t.o.m. rädda liv. Skadeförebyggande är i högsta grad också
den gulsvarta varningstejpen med sin tydliga signaleffekt liksom det rödvita avspärrningsbandet.
Tänk på, att du enkelt och med små medel kan göra
hemmet säkrare både för dig själv och din familj
– allt som behövs är lite förutseende tillsammans
med tejp från Stokvis.

34
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ELTEJP

El- och isolertejp med
S-märkning.
Tillverkad av mjuk PVC och resistent mot
vatten och solljus samt de flesta oljor,
syror och lösningsmedel. Håller ihop
kabelbuntar lika väl som den isolerar.
Oumbärlig i bilelektriska sammanhang
och tillsammans med nedgrävda kablar.
Märkning: S, CE, N, ISOMA
Färg: svart, vit

ISOLERINGSBAND

Huvudsakligen för lindning av
blad och skaft på ishockey- och
bandyklubbor.
Den består av ett tjärimpregnerat vävband
som tål nötning mycket bra. Används även i
viss utsträckning för isoleringsuppgifter.
Dimension och artikelnr:
19 mm x 25 m
PVG11925SV

Dimension och artikelnr:
Vit 0,2 mm x 19 mm x 20 m PT39001920vi
Svart 0,2 mm x 19 mm x 20 m PT39001920
Svart 0,2 mm x 50 mm x 20 m PT39005020

MÄRKTEJP

Plasttejp för isoleringsändamål
och uppmärkning av i första
hand kablar.
Den är smidig och har god vidhäftningsförmåga. Tejpen är UL-godkänd och är
CE-märkt. Den isolerar upp till 6 000 V.
Temperaturområde: -10 till +80 °C
Dimension och artikelnr:
15 mm x 10 m RHE1515106 = 6-pack
Blå 15 mm x 10 m
RHE151510BL
Brun 15 mm x 10 m
RHE151510BR
Gul/Grön15 mm x 10 m RHE151510GGR
Grön 15 mm x 10 m
RHE151510GR
Gul 15 mm x 10 m
RHE151510GU
Grå 15 mm x 10 m
RHE151510GÅ
Röd 15 mm x 10 m
RHE151510RÖ
Svart 15 mm x 10 m
RHE151510SV
Vit 15 mm x 10 m
RHE151510VI
Grå 50 mm x 20 m
RHE155020GÅ
Svart 50 mm x 20 m
RHE155020SV

VULKBANDSTEJP

Idealisk för tillfällig lagning av
läckor på bl.a. rör och slangar.
Efter applicering självvulkar tejpen snabbt
i rumstemperatur till en homogen massa.
Bör alltid finnas med i bilen eller båten.
Dimension och artikelnr:
19 mm x 10 m
PC8221910K
25 mm x 10 m
PC8222510K
38 mm x 10 m
PC8223810K
50 mm x 10 m
PC8225010K
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VARNINGSTEJP

Kraftig plasttejp för utmärkning av
farliga områden, kanter, utsprång,
dekor och nivåskillnader.
Även lämplig för markeringar direkt på
golv.
Färg: gul-svart
Dimension och artikelnr:
50 mm x 25 m
RHE50GS

HALKSKYDDSTEJP

Används som halkskydd överallt
där det finns halkrisk: på trappsteg, båtar, ramper, lastbryggor,
maskiner m.m.
Tejpen är tålig mot vatten, lösningsmedel,
oljor och tvättmedel. Den har också kemisk
motståndskraft mot saltlösningar, saltsyra och
kaustik soda.
Färg: svart, vit
Dimension och artikelnr:
Svart 25 mm x 18 m PM61732518
Svart 25 mm x 5 m PM6173255SV
Vit 25 mm x 5 m
PM6173255SVI
Svart 50 mm x 18 m PM61735018
Svart 50 mm x 5 m PM6173505SV
www.stokvistapes.se

37

HALKSKYDDSTEJP

Efterlysande

Denna tejp har två egenskaper.
Dels halkskyddsfunktion men
också en efterlysande funktion.
Produkten lämpar sig väl i trappor, stege etc. Vid tillfällen då
ljuset försvinner “lyser” tejpen
vilket således markerar avsatser,
trappsteg.
Tejpen är tålig mot vatten, lösningsmedel,
oljor och tvättmedel. Den har också kemisk
motståndskraft mot saltlösningar, saltsyra och
kaustik soda.
Färg: efterlysande gul

AVSPÄRRNINGSBAND

Avgränsning

UV-resistent allround skyddsoch maskeringstejp av PVC.
Plastband av polyeten för avspärrning,
inhägnad och markering av områden
utomhus.
Färg: Gul-röd
Dimension och artikelnr:
75 mm x 500 m
KL75GR

Dimension och artikelnr:
50 mm x 18 m
PM61735018GL

HALKSKYDDSTEJP

Varning

Denna tejp har två funktioner.
Halkskyddet är en funktion och
den andra är varningsfunktionen
med gul/svarta ränder vilket uppmärksammar t.ex nivåskillnader.
Tejpen är tålig mot vatten, lösningsmedel,
oljor och tvättmedel. Den har också kemisk
motståndskraft mot saltlösningar, saltsyra och
kaustik soda.
Färg: gul-svart
Dimension och artikelnr:
50 mm x 5 m
PM6173505GS

AVSPÄRRNINGSBAND

Varning

UV-resistent allround skyddsoch maskeringstejp av PVC.
Plastband av polyeten för avspärrning,
inhägnad och markering av områden
utomhus.
Färg: Gul-svart

AVSPÄRRNINGSBAND

Avspärrning

UV-resistent allround skyddsoch maskeringstejp av PVC.
Plastband av polyeten för avspärrning,
inhägnad och markering av områden
utomhus.
Färg: röd-vit
Dimension och artikelnr:
75 mm x 100 m
KL75RH100
75 mm x 500 m
- extra stark

KL77RH

Vi är proffs
på tejp!
- vill du veta mer ring vår
kundtjänst på 011-28 04 30

Dimension och artikelnr:
75 mm x 500 m
KL75GS
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Hittade du
inte det du
sökte?

Kontakta våra säljare så
hjälper de er att hitta en tejplösning som passar era behov.
Tel 011-28 04 30
Epost: info@stokvistapes.se
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VI KAN DET HÄR MED TEJP

Stokvis Tapes tillhör pionjärerna som varit
med om att skapa vår tids tejprevolution – tejp
används idag inom områden man bara för några
år sedan inte ens kunde drömma om. Med sin
omfattande kunskap, expertis och erfarenhet
fortsätter Stokvis Tapes med att förbättra och förfina befintliga tejper, samtidigt som man tar fram
nya åt både proffs och ”gör-det-självare”.
När du köper en tejp från Stokvis Tapes, får du ett
förstklassigt verktyg och en beprövad hjälpreda
från Sveriges största tejpleverantör.

Återförsäljare
stämpel

www.stokvistapes.se
Stokvis Tapes Sverige AB,
Zinkgatan 6, Box 769, 601 17 Norrköping, Sweden.
Order och kundfrågor +46 - (0)11 280430
Tel växel +46 - (0)11 280400, Fax +46 - (0)11 280410.
Epost: info@stokvistapes.se

