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Siden sidst…

NYHED!
TDS Applikator
Introduceret på METS 2019 i Holland hvor den vandt DAME Design pris.
TDS Applikator monteres på fugespidsen når du skal fuge og derved får du presset fugemassen
ned i dæksfugen ad én arbejdsgang samtidig med at du begrænser forbruget af fugemassen og det
efterfølgende slibearbejde. TDS Applikator fås til fugebredde 4 mm, 5 mm og 6 mm.
Vejledende udsalgspris inkl. moms pr. stk. er kr. 75,-

TDS EasyGun – Værktøjet til det enkeltstående projekt hvor
der ikke vil investeres i en luftpistol…
TDS EasyGun er et smart og billigere alternativ til en luftpistol. TDS EasyGun monteres på
en almindelig boremaskine hvorefter men kan benytte den til TDS Fugemassepatroner 310
ml. når man skal lægge dæksfuge eller fuge større arealer.
Vejledende udsalgspris inkl.moms kr. 738,-

VIDSTE DU AT...

Epifanes Teak lak er rigtigt godt altemativ til alle trætyper når du skal lakere og gerne vil have den høje glans
og bevarer dybde. Vil man bruge for en lak hvor man vil undgå at mellemslibe, er Epifanes Teaklak det rigtige
valg.
Epifanes Teak lak er desuden god til de steder på båden hvor træet bevæger sig meget idet lakken er elastisk
og kan give sig.
Epifanes Teak lak får i følgende størrelser til vejledende udsalgspris inkl. moms:
Varenr.:

Beskrivelse:

pris:

10148

Teak lak 500 ml.

kr. 193,-

10147

Teak lak 1000 ml.

kr. 363,-

Epifanes mahognibejdse

Epifanes mahognibejdse er hurtig tørrende bejdse, formuleret specielt til bart mahogni og
andre marine træsorter. Denne bejdse giver en varm, rød / brun mahogni farve.
Epifanes mahognibejdse kan overlakeres med alle Epifanes en- og to-komponente lakker.
Anvendes på træ til både indvendig og udvendig brug på nyt og eksisterende (mahogni)
træ over vandlinjen. Det er muligt at blande Epifanes Mahogni Bejdse (10% maksimum)
med Epifanes et og to- komponent lak for at skabe en let tonet finish for at camouflere
farveforskelle.
Vejledende udsalgspris inkl. moms for 500 ml. kr. 256,-

Mange tak for at du tog dig tid til at læse dette nyhedsbrev.
Hvis du har nogle forslag til fremtidige emner, så send os gerne din ide til info@hfmarine.dk
HF Industri & Marine ApS, Gotlandsvej 6, 5700 Svendborg, Tlf. nr. 62 20 13 12
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Nyheder fra Scrubbis:

Gør det nemt for dig selv og dine gaster når du skal fortøje fremover!
Scrubbis håndtag passer til alle Scrubbis dele –”one handle fits all”
De sidste nye tiltag fra firmaet bag Scrubbis Skrogbørsten er nemme fortøjningsløsninger:
Catching Boat Hook

Hook Grib

Sling

Merx Hook

kr. 129,-

kr. 169,-

kr. 421,-

Vejledende udsalgspriser inkl. moms:
kr. 295,-

Illustration Catching Boat Hook

Illustration Hook Grip og Merx Hook

PERMAKOTE er tilbage i sortiment
Efter mange forespørgsler på produktet har vi valgt at tage det ind i
vores sortiment igen og har det nu på lager i følgende størrelser:
0,5 liter sæt

vejledende udsalgspris inkl. moms

kr. 284,-

2 liter sæt

vejledende udsalgspris inkl. moms

kr. 859,-

10 liters sæt

vejledende udsalgspris inkl. moms

kr. 3.969,-

Six 10
Nyudviklet epoxy i en patron som passer i en almindelig standard
fugepistol. Den er klar til brug og helt ideel til revner, huller,
sammenlimning, fugning og hulkehler. Man kan også anvende den
sammen med glasfiber. Epoxyen resin og hærder blandes i den
tilhørende specielt udviklede blandespids.
Patronen indeholder 190 ml. Der kan tilkøbes ekstra blandespidser.
Vejledende udsalgspriser inkl. moms:
Six 10 patron 190 ml. 		

Blandspids til Six 10, pakke med 2 stk.	

Mange tak for at du tog dig tid til at læse dette nyhedsbrev.
Hvis du har nogle forslag til fremtidige emner, så send os gerne din ide til info@hfmarine.dk
HF Industri & Marine ApS, Gotlandsvej 6, 5700 Svendborg, Tlf. nr. 62 20 13 12

kr. 263,kr. 43,-

