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Miljøfyrtårn
Vi er stolte over å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Nå har
vi et synlig bevis på at vi tar ansvar, og et konkret 
verktøy for å jobbe kontinuerlig med miljøforbedringer.  

Aktuelt

Les katalogen her

HydroBlock
Fuktsperre for
undergulv       Se side 6

NYHET!
Den nye trenden:

IBG PROFF
Gulvleggerkoffert
Se side 7

BESTSELGER!

IBG Produktkatalog

LundbergsLundbergs
akustikkpanelakustikkpanel
Spilepaneler som forbedrer Spilepaneler som forbedrer 
akustikken akustikken Se side 5Se side 5

LundbergsLundbergs
akustikkpanelakustikkpanel
Spilepaneler som forbedrer Spilepaneler som forbedrer 
akustikken akustikken Se side 5Se side 5
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Brukervennlige og driftsikre
Støv- og vannsugere

STØVSUGER NDD 900A GRÅ
230V 2000W
Varenr: 981392
Nobbnummer: 44897905 

Storebroren til NDS570A, 2 motors støvsuger beregnet for fint støv og er derfor ideell for bruk sammen 
med parkettslipemaskiner. Tank med ribber innvendig og en gjennomhullet plate i bunnen, for bedre luft-
sirkulasjon i støvposen. Plast motortopp som hindrer overopphetning og strømuttak med automatisk start/
stopp ved tilkobling av slipemaskin. Leveres med utstyrsett BB5. Stort utvalg i 38 mm utstyr. 
Støvpose NVM-4BH. 

STØVSUGER HVR200 HENRY ECO
620W 230V
Varenr: 981400
Nobbnummer: 49424283 

En smilende støvsuger med store evner. Den effektive motoren på 620W har to hastigheter og gir
høy ytelse. Med AutoSave energisparing bruker den 50% mindre strøm, gir 30% forbedret luftkvalitet og 
20% lavere støynivå. Tritex filteret sammen med HepaFlo støvposene gir effektiv filtrering av luften. 
Leveres med kabelsnelle som standard. Stort utvalg i 32mm utstyr. 
Henry leveres med utstyrsett A1. Støvpose NVM-1CH.

BESTSELGER!
For håndverkere

BESTSELGER!
Med strømuttak 
- ideell for bruk 

sammen med slipe-
maskiner

STØV-/VANNSUGER WVD1500-2
GRÅ 2000W 230V
Varenr: 981028
Nobbnummer: 47535233 

En kraftig to-motors maskin for de tøffe oppgavene. En robust maskin, tåler meget godt transport. 
Leveres med filter og flottør. Enkelt tømmesystem. Stort utvalg i 38 mm tilbehør. Med utstyrsett BS8. 
Farge grå/sort. Strøm: 230V. Motor: 2x1000W. Luftgjennomstrømming: 80l pr. sek. Kapasitet vått: 50l. 
Rekkevidde: 26,8 m. Mål: 62x55x97cm. Vekt: 25,0 kg.

VÅTT & TØRT!
Med vogn og

50l tank

STØV/VANNSUGER WVD902-2
BLÅ 230V 2000W
Varenr: 981026
Nobbnummer: 27355882 

En maskin for de større oppgavene. 2 motors maskin gir et tørrere resultat. En solid 
maskin som tåler meget godt transport. Leveres med filter og flottør. 17 liters tank. 
Enkelt tømmesystem. Stort utvalg i 38 mm tilbehør. Rekkevidde: 26,8 m. Vekt: 25,5 kg.
Med utstyrsett BB8. Farge blå/sort. Støvposer NVM-4BH. 

VÅTT & TØRT!
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Maskiner

PLASTCOAT HP 30
Varenr: WA2388301
Nobbnummer: 57128820 

Robust spiralformet høytrykkspumpe 
med Airless-teknologi for kitt med høy 
viskositet. Den lar deg spraye stille og 
komfortabelt med et arbeidstrykk på 
opptil 120 bar uten behov for en ekstra 
kompressor.

RULLEBORD MED VALSE TIL
PLASTCOAT HP 30
Varenr: WA2389048
Nobbnummer: 57128846 

Praktisk rullebord for montering
på Plastcoat HP 30.

SPARKELSPRØYTE PLASTCOAT HP 30

Gjør sparkling effektivt
og komfortabelt

PRISGUNSTIG
LØSNING!

SLIPESTØVSUGER DUSTCONTROL DC2900
230V 1400W
Varenr: 8630510
Nobbnummer: 27356575 

Effektiv syklonstøvsuger for slipestøv fra betong- og sementgulv, sparkelmasse 
og tregulv. Den har to-trinns støvfiltrering med både et polyester- og et mikrofilter, 
og har en utskillingsgrad på 99,995%. Støvsugeren er kompakt, og er ergonomisk 
designet slik at den ikke tipper om den trekkes etter støvslangen. Bruker 38 mm utstyr. 
Kapasitet: 20l. Høyde: 107 cm. Rekkevidde: 11 m. Vekt 14 kg.

SLIPESTØVSUGER DUSTCONTROL DC1800
230V 1400W
Varenr: 8630560
Nobbnummer: 28269231 

En kompakt og kraftig syklonstøvsuger for 
støv fra betongsliping o.l, som er liten og lett å 
transportere. Kun 75 cm høy. Den har to-trinns 
støvfiltrering med både polyester- og mikrofilter og 
har en utskillingsgrad på 99,995%. Bruker 38 mm utstyr. 
Kapasitet: 15l. Rekkevidde: 11 m. Vekt 10 kg.

Industristøvsugere
for de tunge jobbene

FOR STØV 
FRA BETONGSLIPING

ENKEL Å
TRANSPORTERE

FOR STØV 
FRA BETONGSLIPING,

SEMENTGULV, TREGULV OG
SPARKELMASSE
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Maskiner

SLIPEMASKIN COLUMBUS
145 SH 1500W
Varenr: 8630300
Nobbnummer: 27357912

Markedets mest solgte maskin for bearbeiding av undergulv. 
3-girs drivverk konstruert for de tyngste oppgaver. 
Leveres uten føringsskive.

Tilleggsutstyr for de fleste typer gulvbearbeiding: 
• Sliping av betonggulv
• Fjerning av lim-, filt- og tepperester
• Mellomsliping ved lakkering og maling
• Oppskuring og polering

Se ibg.no, eller vår katalog for fullstendig oversikt over tilbehør til Columbus.

FØRINGSSKIVE MED FILT
FOR SANDPAPIR-Ø375mm

Varenr: 8630401
Nobbnummer: 27357003

FYLLEPUMPE TAPEPRO
STRIMMELPÅFØRER
Varenr: LP-EZ
Nobbnummer: 57244176

SPARKELBOKS 200MM
Varenr: AB-200
Nobbnummer: 57244085

SPARKELBOKS 250MM
Varenr: AB-250
Nobbnummer: 57244093

SPARKELBOKS 300MM
Varenr: AB-300
Nobbnummer: 57244104

HJØRNERULLE MED HÅNDTAK
Varenr: CR-H
Nobbnummer: 57286346

SKAFT TIL SPARKELBOKS 600MM
Varenr: FFBH-600
Nobbnummer: 57244157

SKAFT TIL SPARKELBOKS 1200MM
Varenr: FFBH-1200
Nobbnummer: 57244142

Strøm:  230 V 7,5 A

Motor:  1500 W                                                                                   

Omdr./min: 140

Arbeidsbredde:  37,5 cm

Diam. slipeskive: 375 mm                                                                                           

Mål:  120 x 42 x 55 cm

Vekt: 42 kg 

BESTSELGER!
 Enkel å bruke -
Suveren finish

Overlegen design, og påfører samtidig papirbånd og riktig
mengde sparkel på alle flate og innvendige vinkelskjøter 
på vegger og tak.

- Robust design bygget for å vare
- Unikt hurtighode for enkel rengjøring
- Drivkjede i rustfritt stål
- Større påfyllingsventil gir raskere påfylling
- Tillater trinnvis mating av tape uten å forårsake riper
- Trekk i ringen på kontrollrøret for lengre rekkevidde

TAPEPRO AUTOMATISK

STRIMMELPÅFØRER

TILBEHØR TIL TAPEPRO:

PRISGUNSTIG!
Ta kontakt med

din selger!
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Akustikkpaneler

LYS EIK OLJET EIK VALNØTT SVART EIK

Utsmykk hjemmet med akustikkpaneler som blir en lekker 
innredningsdetalj, samtidig som det gir rommet bedre akustikk.

Hvert panel består av 12 ribber med en gjennomfarget svart MDF-kjerne som har en 
naturtro dekor. Dessuten er akustikkpanelene helt vedlikeholdsfrie. Bak ribbene sitter det 
en 9 mm svart polyesterfilt som er produsert av gjenvunne PET-flasker og vi bruker bare tre 
som kommer fra bærekraftig skogbruk. Lundbergs akustikkpaneler er produsert i Småland, 
Sverige. Panelene er dessuten brannklassifiserte som D-s1,d2. 

Lundbergs akustikkpaneler fungerer 
for kledning av både vegger og tak. En 
populær og fin detalj i både hjemmet og 
på kontoret. Panelene passer dessuten 
fint som sengegavl, sengehimmel 
eller hvorfor ikke som en pen detalj på 
kjøkkenøya? Det er bare fantasien som 
setter grenser!

Velg blant fire ulike farger: Oljet eik, Lys eik, Valnøtt og Svart eik. Akustikkpanelene finnes i 
20x600x2800 mm og er enkle å montere. Kompletter gjerne med tilhørende avslutningslister. 

Spilepaneler som akustikkforbedrer

Varenr: 86317120
Nobbnummer: 56518772

Hard voks reparasjonsett til 
reparasjon av skader i parkett
og laminat. Settet består av 
20 forskjellige farger som 
smeltes og blandes til 
ønsket farge med en 
gassdrevet smeltekniv. 
det er også med en plast skrape for 
å skrape bort overskytende voks.

Solid parkett- og laminatkutter som 
kutter parkett rent og problemfritt. 
Maks tykkelse 16 mm og bredde 
34 cm.

PARKETT OG LAMINATKUTTER
EP340

Varenr: EP340
Nobbnummer: 60038189

HARDVOKS REPARASJONSETT 
FOR PARKETT OG LAMINAT
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HYDROBLOCK
- FUKTSPERRE FOR UNDERGULV

Byggkjemi

HYDROBLOCK
Et nyskapt, miljøvennlig fuktsperresystem.
Hydroblock er designet for å beskytte overflatestruk-
turer mot underjordisk fuktighet, uten miljøpåvirkning
som vanligvis er forbundet med standard gulvkonstruk-
sjonsmaterialer. 
Sammenlignet med Epoxy- og Pur-systemer reduserer 
Uzin HydroBlock CO2-fotavtrykket med 3,3 t CO2-eq pr, 
1 000 m2 lagt overflateareal - tilsvarende 20 000 km 
CO2-utslipp fra kjøretøy. 
En ekstra fordel er at det genererer 85% mindre avfall 
på grunn av bærekraftig bruk av resirkulert emballasje-
materiale.

UZIN HYDRO LEVELSTAR AVRETTINGSMASSE
Sementbasert system i Hydroblock-systemet
med fuktsperreeffekt, lagtykkelser fra 
3 - 10 mm (1,6 kg / m² / mm lagtykkelse).

• Meget gode flytegenskaper
• Høy styrke (C35)
• Meget flat og glatt overflate

UZIN HYDRO PRIMER 1 OG 2
2 ferdigblandede primere, for bruk på sementgulv, 
betongelementer og slitesjikt, uten stigende 
fuktighet for bruk i UZIN HydroBlock-systemet.

• Enkel påføring med malerull
• Kort tørketid
• Egnet for undergulv med gulvvarme

UZIN Hydro
Levelstar

UZIN Hydro
Primer 2

UZIN Hydro
Primer 1

Sementbasert
slitesjikt/betong

ÄNTLIGEN ETT LÄTT- ARBETAT, MILJÖVÄNLIGT FUKTSPÄRRSALTERNATIVUZIN HYDROBLOCK-SYSTEM

Les mer om
HYDROBLOCK

HydroBlock - kort forklart
1. Primer 1 = støvbinding
2. Primer 2 = feste for Hydro Levelstar
3. Hydro Levelstar

Kun det komplette systemet (UZIN Hydro Primer 1 & 2, 
samt UZIN Hydro LevelStar i minimum 3 mm lagtykkelse) 
gir riktig fuktsperreffekt. 
Egnet for legging av elastiske gulvbelegg, tepper og parkett.
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Byggkjemi

IBG PROFF GULVLEGGERKOFFERT
MED

LEISTER TRIAC
Vår sveisekoffert inneholder det du trenger av
verktøy for sveising med basis i Leister Triac ST. 
Sammen med Beetle fugehøvel, nødvendig verktøy
og dyser er kofferten et must for alle gulvleggere.

IBG Proff gulvleggerkoffert inneholder:
• Leister Triac ST sveiseapparat 1550w  
• Stålkoffert for sveiseutstyr  
• Messingbørste  
• Tarkett rundbørste   
• Leister standard sveisedyse Triac  
• Fugekniv med lite rundt blad  
• Blad for fuging (spiss ende)  
• Blad for renskjæring (stort rundt)  
• Blad for renskjæring (flat ende)  
• Sveisetrådkniv med avstandsjern Mozart 
• Reserveblad 5 stk Sveisetrådkniv Mozart 
• Hurtigsveisdyse ultra 5mm  
• Fugehøvel Beetle med hjul  
• Trykkjern for innvendige hjørner
  
 

PÅ LAG FOR REDUSERTE UTSLIPP! 
UZIN REDUSERER UTSLIPP AV CO2 I SIN PRODUKSJON!

Ved å bruke biomasse i stedet for råolje
(Biomass Balance-prinsippet) sparer vi fossile ressurser
og reduserer dermed klimagassutslipp og beskytter
klimaet – uten at det går på bekostning av kvaliteten. 

Produkter som i utgangspunktet produseres med biomasse-
prinsippet er lim for PVC designgulv, gummi-, tekstil- og
linoleumsgulv og limfester.

Uzin Utz Group kjøper nå sine råvarer/basisprodukter fra BASF 
– som produserer disse med fornybare råvarer i henhold til en 
sertifisert biomasse-balanseprosess. 

Biomassebalanseprosessen innebærer å erstatte petrole-
umsbaserte (fossile) råvarer som bindemidler i produksjons-
prosessen. I stedet brukes bindemidler basert på fornybare 
råvarer (plastavfall) og resirkulerte råvarer fra organisk avfall.
Deretter beregnes massebalansen og biomassen tilføres 
produktene våre. Dette sparer fossile ressurser og reduserer 
klimagassutslipp.

Varenr: 8621010
Nobbnummer: 53310055

En bestselger gjennom mange år!
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En viktig milepæl er nådd!

Vi er Miljøfyrtårn seritifisert
Vi har nylig mottatt det synlige beviset på vår innsats for miljøet!
Som godkjent Miljøfyrtårn-bedrift har vi tatt viktige steg på veien mot en grønn og 
bærekraftig fremtid. Sertifiseringen gir oss gode verktøy for å forbedre våre miljøprestasjoner 
innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. 
Det er likevel viktig å presisere at vi er på starten av en epoke hvor vi har høye ambisjoner, 
ikke bare på miljø og klima, men også på sosial og økonomisk bærekraft. I tillegg har det 
blitt lagt ned et omfattende arbeid internt for å etablere nye rutiner og oppdatere systemer.
Vi er stolte over å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Nå har vi et synlig bevis på at vi tar ansvar, og 
et konkret verktøy for å jobbe kontinuerlig med miljøforbedringer.  

SORTE ALUMINIUMSLISTER
Sort-elokserte lister i polert aluminium. Profflengde 2,7 meter.

OVERGANGSLIST 38 MM
SORT ELOKSERT 2,7 METER 
BORET
Varenr: 925ASO
Nobbnummer: 60008093

TRAPPENESE 42x22 MM
SORT ELOKSERT 2,7 METER
BORET
Varenr: 941ASO
Nobbnummer: 60008106

TRAPPENESE 42X22 MM
SORT ELOKSERT 2,7 METER 
UBORET
Varenr: 941ASOUB
Nobbnummer: 60008105

POPULÆRE
NYKOMMERE!

MILJØMERKET

241      Trykksak      
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