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Linjetejp
Anpassad för tillfällig montering och fäster på alla typer av golv.
Tejpen är mjuk och följsam för enkel applicering.
Tejpen är solid och täcker underlaget mycket bra utan genomsläpp.

Anpassad Linjetejp

En linjetejp anpassad för era behov.
Lätthäftande eller Permanent – Vi anpassar häftningen i linjetejperna så de passar ert ändamål
Storleksanpassad – Flera anpassningsmöjligheter för linjebredd: 50mm, 25 mm, 19 mm
Flera färgmöjligheter – Finns i 50-tal olika färgmöjligheter

TIPS!
Tänk på att PVC-tejp kan vara känslig mot kyla och 
bör därför inte användas om tejpen är kall.

Bredd:
Längd:
Standardfärger:
Material:

Information

75/50/25/19 millimeter
18/20/30/33/50 meter

PVC



Bredd:
Längd:
Standardfärger:
Material:

Information

60/100 millimeter (standard)
30/33/50 meter
Endast infärgade
PVC

Täcklinjetejp
TÄCKER BEFINTLIGA LINJER 

Denna tejp används för att täcka över befintliga linjer i en anläggning 
då man endast vill använda sig av de linjer som hör till sporten man utövar.

FÄRGMATCHNING 
Vi mäter manuellt ut vilken färgkod som matchar ert golv

och färgar in tejpen därefter. 

SPECIALMÅTT 
Vi kan anpassa linjerna i både längd och bredd.

TIPS!
Tänk på att tejpen inte kan sitta permanent då det 

finns risk för att de målade linjerna tar skada.
Produkten är utvecklad för kortidsanvändande.



Mattmonteringstejp

Dubbelhäftande tejp

Bredd:
Längd:
Färg:

Information

96 millimeter
21/25 meter
Transparent

Specialutvecklad för att fästa mattor och sportgolv.

Dubbelhäftande tejp för trä och plastgolv. 

Passar sportgolv
Passar flera typer av mobila sportgolv och är anpassad 
för att passa i en tejptorped.

Fungerar på många typer av mattor
Slipp att mattorna åker runt på golvet, fäst dem med 
denna lätthäftande tejp.

Extra kraftig tejp med god häftförmåga.
Åldersbeständig, UV-resistent och mjukgörarbeständig.

D1 / D2

D3

Bredd:
Längd:
Färg:
Material:

Information

15/19/25/50 millimeter
50 meter
Vit
PVC

Används vid allmänna skarvnings- och
monteringsarbeten



Stock Line 
Dubbelhäftande proffstejp

Fäster på i stort sätt alla underlag (trä, textil, plast, betong, mm)
Framtagen för extrem fästförmåga på ojämna underlag

Lätthanterlig och smidig applicering
Du slipper att borra och skruva

Anpassad för professionell montering.
Tjockare för att fästa på ojämna underlag. 
Klarar att monteras utomhus.
Perfekt för att fästa skyltar och andra applikationer.
Låt härda 48 timmar för maximal effekt.

Fästkuddar i vårt populära Stockline material S1.
Enklare hantering vid montering.
Levereras i 5-pack.

Anpassad för professionell montering.
Tunnare skummad tejp för montering inomhus.
Perfekt för att fästa skyltar och lättare material.

S1

S3

“Populär hos montörer!”

S2

Bredd:
Längd:
Tjocklek:
Material:

S1 S2 S3

60 millimeter
33 meter
3 millimeter
Skummad

10 millimeter
8 meter
1 millimeter
Skummad

60 millimeter
60 millimeter
3 millimeter
Skummad



Golvdekalstejp
En transparent tejp anpassad för att fästa golvdekaler på idrottsgolv. 
Lämnar inga klisterrester på trä och sportgolv. 
Flexibel tejp som är formbar för att fästa även runda dekaler.

LDPE-tejp med bra häftförmåga som används för
golvdekalsmontering inom elitidrott.
Elastisk för enkel montering av runda former.

PVC-tejp med bra häftförmåga som används för
golvdekalsmontering inom elitidrott.
Mer elastisk än G1.

Samma som G1 fast med bredd 75mm.
Perfekt för att skarva PVC-mattor med, exempel 
Taratec golv.

G1

G3

G2

TIPS!
Vissa rengörningsmedel har påverkan på
tejpen samt limmet.
Testa alltid tejpen innan första 
permanenta läggningen.

Bredd:
Längd:
Färg:
Material:

G1 G2 G3

50 millimeter
50 meter
Transparent
LDPE

75 millimeter
50 meter
Transparent
LDPE

50 millimeter
20 meter
Transparent
PVC



Varningstejp

Avspärrningsband

Varningstejp av mjuk PVC med gummibaserat 
häftämne. God nötningshållfasthet. Åldersbeständig. 
God UV-resistens.

För markering av ex. trösklar i trappor och dörrposter.

Specialanpassad varningstejp
Vi kan anpassa tejp i olika storlekar och med 
halkskydd. Kontakta oss för mer information.

Stark och segt varningsband med hög draghållfasthet.
För avspärrning, avgränsning och varning. Levereras i 
praktisk ask som med fördel även kan användas som 
dispenser. Tryckbart alternativ finns.

Färger: Gul/svart, röd/vit, gul/röd.

EGET TRYCK!
Vi har möjlighet att trycka er logotyp på 
avspärrningsbanden.

V1

V2

Bredd:
Längd:
Färg/Tryck:
Material:

V1 V2 Vx

50 millimeter
33 meter
Flera färgalternativ
PVC

75 millimeter
500 meter
Flera färgalternativ
PVC

Enl. önskemål
Enl. önskemål
Enl. önskemål
PVC



Bygg

Flexibel tätningstejp av nätförstärkt polyeten med 
lösningsmedelsfritt häftämne. Extra hög häftförmåga. 
50 års åldersbeständighet. P-märkt och 
SITAC-godkänd. 2 års UV-resistens.

Avsedd för luft- och ångspärr. För permanent 
skarvning, lagning och tätning av åldersbeständigg 
byggfolie i polyeten. Fäster även bra mot trä, glas, 
metall etc. Färg: Grön

Byggfolietejp av polyeten med akrylhäftämne. 50 års 
åldringsbeständighet. P-märkt och SITAC-godkänd.
Åldersbeständig. UV-resistent. Mögelbeständig. 
Hög diffusionstäthet.

För permanent skarvning av åldersbeständig byggfolie 
i polyeten.
Färg: Transparent

Räfflad mjuk PVC-film med gummibaserat häftämne. 
God UV-tålighet och resistens mot de flesta alkalier och svaga 
syror. Goda ålderssegenskaper. Smidig, vattenfast plasttejp 
med god häftförmåga. Lätt rivbar. Finns i gul & svart.

B2

B3

B1

Bredd:
Längd:
Färg:

B1 B2 B3

50 millimeter
33 meter
Gul el. vit

50/60 millimeter
25/50 meter
Grön

50 millimeter
25/50 meter
Transparent

Skyddstejp

Byggfolietejp

Byggfolietejp

Vid fastsättning av golvskyddspapp mot hårda golv. 
För skydd av fasader, trösklar m.m.



Teknik & Event

Gaffa PRO

Elastisk plasttejp

Scentejp

Rayonväv med polyetenyta. Kraftig väv med god 
häftförmåga. Matt yta, blänker ej. 

Mjuk PVC-film med gummibaserat häftämne.
God UV-tålighet och resistent mot de flesta alkalier och 
svaga syror.
Färger: Svart, vit, röd, blå, grön, gul, brun, grå, silver.

Universaltejp för event- och scenbyggare.
För skarvning av golv och scener samt mycket bra för 
tejpning av kablar.

M1 / M2

M4 / M5

M3

Bredd:
Längd:
Färg:

M1/M2 M4/M5 M3

50 millimeter
25 meter
Svart el. vit

19/50 millimeter
20 meter
Flera färger

50 millimeter
50 meter
Svart

Används som “gaffa-tejp” och vid skarvning av golv 
och mattor inom dans, teater, TV och fotografering.

För trossmontering, märkning, tätning, skarvnig etc.
Används mycket inom event, scen och teater.

En “måste ha tejp” för eventpersonal och scenbyggare.

“Används av proffsen!”



Extremt bra limborttagare som tar 
bort gamla limrester.

Friktionslim för golvdekaler,
mattor och liknande.

LMB1

LM1

Tillbehör

Teknik & Event

Rayonväv med polyetenyta. Kraftig, tät väv med god 
häftförmåga. Jämn avrullning och åldersbeständig.
Hög värmetålighet +120C.
Vattentät. Rivbar.

M6

Nichiban

Många användningsområden inom bygg- och indus-
trisektorn. Även som sk. “gaffatejp”.
För förslutning av tyngre kartonger samt exportkar-
tonger.



Er logo, budskap eller era färger kan prägla produkten.
Många av våra produkter kan vi erbjuda med eget tryck.

Välj färger, texter eller symboler. 
Vi trycker tejpen helt efter önskemål.

För övriga tryckproduktioner på en mängd 
olika material, besök www.tctproduktion.se

Varningstejp

Packtejp

Avspärrningsband

Mer tryck

Eget Tryck

Packtejp

Packtejp Allround

PVC-film med slät yta och gummi/harts häftämne. God 
häftförmåga. Jämn och smidig avrullning. Lägre töjning 
än PP-tejp. För förslutning av emballage.

P1

Stark, seg och slagtålig. Fuktsäker, god tålighet mot de 
flesta lösningsmedel. 



TCT produktion
Gustafsberg 413
451 91 Uddevalla

tel: 0522-63 65 10
www.tctproduktion.se

print@tctproduktion.se
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TCT produktion
Gustafsberg 413
451 91 Uddevalla


