
TÄTA RÄTT
Förhindra luftläckage via fönster och dörrar
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30 procent av allt luftläckage kommer via föns-

ter och dörrar. Med korrekt tätning slipper du 

det och kan spara både tid och pengar på mins-

kad energiförbrukning och minskat underhåll. 

Till våra tre olika tätningsmetoder använder 

du produkter av högsta klass vilket skapar en 

problemfri (och lufttät) vardag. Vill du veta mer 

om våra produkter för tätning? Kontakta oss så 

hjälper vi dig hitta rätt lösning. 

TÄTA RÄTT 
MED SÄKRA 
PRODUKTER



FULLSTÄNDIGA MONTERINGSANVISNINGAR FINNS PÅ: WWW.T-EMBALLAGE.SE

T-FIX
 
Permanent elastisk tätningsmassa av svart 
special butylgummi för vatten- och lufttäta  
skarvar och genomföringar m. m. För utvändig 
eller invändig användning. Väderbeständig.

• God vidhäftning på många underlag
• Fäster på lätt fuktiga underlag
• Permanent elasticitet och UV-beständighet
• Regntät efter några få minuter

T-FLEX
 
Vår 150 mm T-Flex är speciellt framtagen 
för sekundärtätning under fönster på 
utsidan mellan karm och vindskydd samt 
skärning och hörntätning insida tillsam-
mans med T-Flex 60 mm slits. I kombina-
tion med AERO-T ger det ett mycket bra 
fuktskydd och tätt klimatskal.

T-WRAP
 
Elastisk, flexibel och väderskyddande tätningstejp, för 
främst utvändigt bruk bakom fasad och yttertak.

Utmärkt till s.k. sekundärtätning i fönster- och dörr-
öppningar där en robust, vattentålig och formbar tät-
ningstejp krävs i botten. Fäster utmärkt på de flesta 
underlagl (t. ex. betong, trä, stål, vindskyddsväv samt 
utvändig board). Har god beständighet.

 

525019 Tätningstejp T-Flex, 2 rl/ifp 
150 mm x 25 m 

525009 Tätningstejp T-Flex, slitsad 
60 mm x 25 m, 5 rl/ifp

527003 T-Fix tätningsmassa, 310 ml525022  T-Wrap flexibel tätningstejp 150 mm x 5 m 



T-DREV EXPANDERANDE 
 DREVBAND
 
Multifog för fönster, dörrar etc. T-Drev används för fogning och 
tätning vid nyinstallation av fönster och dörrar i främst isolerade 
konstruktioner. Den ger fogen diffusionstät insida, diffusionsöppen 
utsida, vattentät utsida, absolut lufttäthet, god termisk isolerför-
måga och ljudisolering. 

Monteringen sker enligt monteringsanvisning med självhäftande 
tejp runt karmen på fönster/dörr. Efter fixering av karm i parti, 
vägg eller tak självexpanderar drevbandet, så att fogen helt för-
sluts och tätas.

528002  T-Drev expanderande drevband 74 mm x 20 m/3-18 mm

528003  T-Drev expanderande drevband 74 mm x 12 m/5-30 mm

528006  Expanderande fogband 20 mm x 4,3 m/6-15 mm

AERO-T
 
Aero-T är en unik högpresterande helt diffusionsöppen funk-
tionstejp för främst utvändig användning. Primär användning 
för skarvar och genomföringar i klimatskärmen där fuktskyd-
dande och vädertåliga egenskaper krävs speciellt under 
byggtiden. Utmärkt till känsliga och komplexa konstruktions-
detaljer som fönster- och dörranslutningar. Mot vindskyd-
dande skikt där krav på både fuktskydd och öppenhet ställs 
för bästa möjliga uttorkning av byggfukt/ånga inifrån. En 
permanent försegling och beständighet för byggtiden och 
den kommande längre brukstiden.

Som väderskydd (inkl. UV-skydd) under byggtiden upp till  4 
månader (oskyddad exponering). Därefter inbyggd skyddad 
av det permanenta ytskiktet och mot luftspalt.

525021 Aero-T, diffusionsöppen tejp. 60 mm x 25 m 528007 T-drev Standard 54mm x 4,3 mm/7-15 mm.

! SAMTLIGA FULLSTÄNDIGA MONTERINGSANVISNINGAR FINNS PÅ: WWW.T-EMBALLAGE.SE

T-DREV, STANDARD
Multifog för fönster, dörrar etc. T-Drev Standard är ett 
alternativt expanderande fogband till T-Drev ovan. 
Produkten används till drevspalter där 7 mm utgångs-
tjocklek kan användas och upp till 15 mm. Bandet uppnår 
efter färdig expansion en acceptabel diffusionstät insida, 
diffusionsöppen utsida, lufttäthet, termisk isolerförmåga 
och ljudisolering. Montering sker enligt monteringsanvis-
ning med självhäftande tejp runt karmen på fönster/dörr. 
Produkten självexpanderar fr. o. m. montaget!
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SEKUNDÄRTÄTNING
Starta alltid med en sekundärtätning i botten av installationsöppningen  
(fönster-/dörrhålet). Sekundärtätningens funktion säkerställer fuktskyddet mot 
stommen vid eventuell skadlig inträngning av vatten via fönster och dörr.

Sekundärtätningen utgörs i första hand av den flexibla tätnigstejpen T-Wrap som fäster utmärkt på de 
flesta underlag som betong, trä, stål, vindskyddsväv eller boarder. Som en enklare och mindre robust 
sekundärtätning kan tätningstejp T-Flex väljas mot underlag som trä, stål eller vindskyddsväv (ej betong 

eller cement). Alternativt och med fördel kan tejpningen utföras på ett sådant sätt att underlaget i bot-

ten lutar dränerande utåt för bättre vattenavrinning.

UTSIDA

  

EXPANDERANDE DREVBAND T-DREV
Vid nyinstallation monteras det självexpanderande drevbandet på 
karmen enligt anvisning. Karmen placeras i öppningen i rätt position
så att en jämn spalt uppstår runt med vald �xering/infästning. 

Var noga att kontrollera svällningen av bandet enligt instruktion 
och komplettera alltid efter med tätningsmassa T-Fix vid behov om 
exempelvis något hörn blivit otillfredställande/otätt.

! Samtliga fullständiga monteringsanvisningar finns på; www.t-emballage.se

Metod A

SSEKUNDÄRTÄTNING
Starta alltid med en sekundärtätning i botten av installationsöppningen 
(fönster-/dörrhålet). Sekundärtätningens funktion säkerställer fukt-
skyddet mot stommen vid eventuell skadlig inträngning av vatten via 
fönster och dörr! 

Sekundärtätningen utfös av en T-Flex tejp 150mm bredd med godkända underlag 
som trä, plåt, stål m m (enl produktinformartion, dock ej betong). Tejpning skall 
ske 100 mm upp på var kant och vikning sker ut på ytterväggens vindskydd 
(board, gips, vindskyddsväv m m) med 40mm. Två snitt utförs i vardera 
ytterhörn ca 10 mm innan innerhörnet (avslut 2- 3 mm från kanten). En en 
tätande �ik bildas och viks över det 90° hörnet. Alternativt och med fördel kan 
tejpningen utföras på ett sådant sätt att underlaget i botten lutar dränerande utåt 
för bättre vattenavrinning!

UTSIDA VINDSKYDD

   T-DREV
 MINERALULLSDREV 
    AERO-T
 T-FLEX SLITS
 T-FLEX

MATERIAL SOM BEHÖVS:
•  Sekundärtätning   - T-Flex 150mm Tätningstejp
•  Drevning/Utsida/Insida  - T-Drev expanderande drevband
•  Tillbehör    - T-Fix butylmassa (vid behov)

METOD A     METOD B          METOD C
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Metod A Metod B Metod C

1. T-DREV 2. MINERALULLSDREV 3. AERO-T 4.  T-FLEX SLITS 5. SEKUNDÄRTÄTNING 
 T-FLEX/T-WRAP

UTSIDA

  

EXPANDERANDE DREVBAND T-DREV
Vid nyinstallation monteras det självexpanderande drevbandet på 
karmen enligt anvisning. Karmen placeras i öppningen i rätt position
så att en jämn spalt uppstår runt med vald �xering/infästning. 

Var noga att kontrollera svällningen av bandet enligt instruktion 
och komplettera alltid efter med tätningsmassa T-Fix vid behov om 
exempelvis något hörn blivit otillfredställande/otätt.

! Samtliga fullständiga monteringsanvisningar finns på; www.t-emballage.se

Metod A

SSEKUNDÄRTÄTNING
Starta alltid med en sekundärtätning i botten av installationsöppningen 
(fönster-/dörrhålet). Sekundärtätningens funktion säkerställer fukt-
skyddet mot stommen vid eventuell skadlig inträngning av vatten via 
fönster och dörr! 

Sekundärtätningen utfös av en T-Flex tejp 150mm bredd med godkända underlag 
som trä, plåt, stål m m (enl produktinformartion, dock ej betong). Tejpning skall 
ske 100 mm upp på var kant och vikning sker ut på ytterväggens vindskydd 
(board, gips, vindskyddsväv m m) med 40mm. Två snitt utförs i vardera 
ytterhörn ca 10 mm innan innerhörnet (avslut 2- 3 mm från kanten). En en 
tätande �ik bildas och viks över det 90° hörnet. Alternativt och med fördel kan 
tejpningen utföras på ett sådant sätt att underlaget i botten lutar dränerande utåt 
för bättre vattenavrinning!

UTSIDA VINDSKYDD

   T-DREV
 MINERALULLSDREV 
    AERO-T
 T-FLEX SLITS
 T-FLEX

MATERIAL SOM BEHÖVS:
•  Sekundärtätning   - T-Flex 150mm Tätningstejp
•  Drevning/Utsida/Insida  - T-Drev expanderande drevband
•  Tillbehör    - T-Fix butylmassa (vid behov)

METOD A     METOD B          METOD C
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EXPANDERANDE DREVBAND T-DREV
Vid nyinstallation monteras det självexpanderande drevbandet på 
karmen enligt anvisning. Karmen placeras i öppningen i rätt position
så att en jämn spalt uppstår runt med vald �xering/infästning. 

Var noga att kontrollera svällningen av bandet enligt instruktion 
och komplettera alltid efter med tätningsmassa T-Fix vid behov om 
exempelvis något hörn blivit otillfredställande/otätt.

! Samtliga fullständiga monteringsanvisningar finns på; www.t-emballage.se

Metod A

SSEKUNDÄRTÄTNING
Starta alltid med en sekundärtätning i botten av installationsöppningen 
(fönster-/dörrhålet). Sekundärtätningens funktion säkerställer fukt-
skyddet mot stommen vid eventuell skadlig inträngning av vatten via 
fönster och dörr! 

Sekundärtätningen utfös av en T-Flex tejp 150mm bredd med godkända underlag 
som trä, plåt, stål m m (enl produktinformartion, dock ej betong). Tejpning skall 
ske 100 mm upp på var kant och vikning sker ut på ytterväggens vindskydd 
(board, gips, vindskyddsväv m m) med 40mm. Två snitt utförs i vardera 
ytterhörn ca 10 mm innan innerhörnet (avslut 2- 3 mm från kanten). En en 
tätande �ik bildas och viks över det 90° hörnet. Alternativt och med fördel kan 
tejpningen utföras på ett sådant sätt att underlaget i botten lutar dränerande utåt 
för bättre vattenavrinning!

UTSIDA VINDSKYDD

   T-DREV
 MINERALULLSDREV 
    AERO-T
 T-FLEX SLITS
 T-FLEX

MATERIAL SOM BEHÖVS:
•  Sekundärtätning   - T-Flex 150mm Tätningstejp
•  Drevning/Utsida/Insida  - T-Drev expanderande drevband
•  Tillbehör    - T-Fix butylmassa (vid behov)

METOD A     METOD B          METOD C
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MINERALULLSDREVNING MED UTVÄNDIG AERO-T
Drevning utföres i spalten mellan karm och öppning runt monterat fönster eller 
dörr. Drevningen bör ej fylla spalten ända ut mot karmens utsida. En distans eller 
spalt mot utsida på ca 5-10 mm är rekommenderat. Denna luftande spalt har en 
tryckutjämnande förmåga och evakuerar eventuellt uppkommet vatten invändigt 
effektivare!

UTSIDA
Karmens utsida över drevningsspalten mot öppningen/stommen tejpas med den 
diffusionsöppna och väderbeständiga tejpen Aero-T enligt anvisning. Tejpen ökar 
den uttorkande förmågan av eventuell invändig fukt.

INSIDA
Invändigt tejpas drevningsspalten helt och lufttätt, mellan karm och smyg, med 
T-Flex tejp. Notera noga så att anliggningsytan på karmen för tejpen är godtagbar 
och täcks med beklädnadslister etc. i bruksstadiet (ej synlig tejp i efterhand).

METOD B
  

MINERALULLSDREVNING MED UTVÄNDIG AERO-T
Drevning utföres i spalten mellan karm och öppning runt monterat 
fönster eller dörr. Drevningen bör ej fylla spalten ända ut mot karmens utsida. En 
distans eller spalt mot utsida på ca 5- 10mm är rekommenderat. Denna luftande 
spalt har en tryckutjämnande förmåga och evakuerar eventuellt upp kommet vatten 
invändigt effektivare! 

UTSIDA
Karmens utsida över drevningsspalten mot öppningen/stommen tejpas med den 
diffusionsöppna och väderbeständiga tejpen Aero-T enligt anvisning. Tejpen ökar 
den uttorkande förmågan av eventuell invändig fukt.

INSIDA
Invändigt tejpas drevningsspalten helt och lufttätt, mellan karm och smyg, med 
T-Flex tejp. Notera noga så att anliggningsytan på karmen för tejpen är godtagbar 
och täcks med beklädnadslister et c i bruksstadiet (ej synlig tejp i efterhand).

Metod B

Metod C

  

MINERALULLSDREVNING MED UTVÄNDIG T-FLEX
Drevning utföres i spalten mellan karm och öppning runt monterat fönster 
eller dörr. Drevningen bör ej fylla spalten ända ut mot karmens utsida. En dis-
tans eller spalt mot utsida på ca 5- 10mm är rekommenderat. Denna luftande 
spalt har en tryckutjämnande förmåga och evakuerar eventuellt uppkommet 
vatten invändigt effektivare! 

UTSIDA
Karmens utsida över drevningsspalten mot öppningen/stommen tejpas med 
den helt täta och väderbeständiga tejpen T-Flex runt om med undantag för 
spaltöppningen i botten som skall vara helt öppen. 

INSIDA
Invändigt tejpas drevningsspalten helt, mellan karm och smyg, med T-Flex 
tejp. Notera noga så att anliggningsytan på karmen för tejpen är godtagbar och 
täcks med beklädnadslister et c i bruksstadiet (ej synlig tejp i efterhand). 

   T-DREV
 MINERALULLSDREV 
    AERO-T
 T-FLEX SLITS
 T-FLEX

MATERIAL SOM BEHÖVS:
• Sekundärtätning - T-Flex 150mm
• Drevning  - Lämplig mineralullsdrevning
• Utsida  - T-Flex Tätningstejp
• Insida   - T-Flex Slitsad Tätningstejp

MATERIAL SOM BEHÖVS:
Sekundärtätning  - T-Flex 150mm
Drevning  - Lämplig mineralullsdrevning
Utsida    - Aero-T, diffusionsöppen tejp
Insida    - T-Flex Slitsad Tätningstejp











1

2

3

MATERIAL SOM BEHÖVS
  Sekundärtätning - T-Wrap alt. T-Flex 150 mm
  Drevning - Lämplig mineralullsdrevning
  Utsida - Aero-T, diffusionsöppen tejp
  Insida - T-Flex slitsad tätningstejp

Metod C

  

EXPANDERANDE DREVBAND T-DREV
Vid nyinstallation monteras det självexpanderande drevbandet på 
karmen enligt anvisning. Karmen placeras i öppningen i rätt position
så att en jämn spalt uppstår runt med vald fixering/infästning. 

Var noga att kontrollera svällningen av bandet enligt instruktion 
och komplettera alltid efter med tätningsmassa T-Fix vid behov om 
exempelvis något hörn blivit otillfredställande/otätt.

! Samtliga fullständiga monteringsanvisningar finns på; www.t-emballage.se

Metod A

SSEKUNDÄRTÄTNING
Starta alltid med en sekundärtätning i botten av installationsöppningen 
(fönster-/dörrhålet). Sekundärtätningens funktion säkerställer fukt-
skyddet mot stommen vid eventuell skadlig inträngning av vatten via 
fönster och dörr! 

Sekundärtätningen utfös av en T-Flex tejp 150mm bredd med godkända underlag 
som trä, plåt, stål m m (enl produktinformartion, dock ej betong). Tejpning skall 
ske 100 mm upp på var kant och vikning sker ut på ytterväggens vindskydd 
(board, gips, vindskyddsväv m m) med 40mm. Två snitt utförs i vardera 
ytterhörn ca 10 mm innan innerhörnet (avslut 2- 3 mm från kanten). En en 
tätande flik bildas och viks över det 90° hörnet. Alternativt och med fördel kan 
tejpningen utföras på ett sådant sätt att underlaget i botten lutar dränerande utåt 
för bättre vattenavrinning!

UTSIDA VINDSKYDD

   T-DREV
 MINERALULLSDREV 
    AERO-T
 T-FLEX SLITS
 T-FLEX

MATERIAL SOM BEHÖVS:
• Sekundärtätning   - T-Flex 150mm Tätningstejp
• Drevning/Utsida/Insida - T-Drev expanderande drevband
• Tillbehör   - T-Fix butylmassa (vid behov)

METOD A     METOD B          METOD C
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EXPANDERANDE DREVBAND T-DREV (STANDARD)
Vid nyinstallation monteras det självexpanderande drevbandet 
på karmen enligt anvisning. Karmen placeras i öppningen i rätt 
position så att en jämn spalt uppstår runt med vald fixering/
infästning. Var noga att kontrollera svällningen av bandet enligt 
instruktion och komplettera alltid efter med tätningsmassa T-Fix 
vid behov om exempelvis något hörn blivit otillfredställande/otätt.

METOD A

MATERIAL SOM BEHÖVS
  Sekundärtätning - T-Wrap alt. T-flex 150 mm
  Drevning/Utsida/Insida - T-Drev 
  Tillbehör - T-Fix butylmassa (vid behov)

UTSIDA
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MINERALULLSDREVNING MED UTVÄNDIG T-FLEX
Drevning utförs i spalten mellan karm och öppning runt monterat 
fönster eller dörr. Drevningen bör ej fylla spalten ända ut mot karmens 
utsida. En distans eller spalt mot utsida på ca 5- 10 mm är rekommende-
rat. Denna luftande spalt har en tryckutjämnande förmåga och evakue-
rar eventuellt uppkommet vatten invändigt effektivare!

UTSIDA
Karmens utsida över drevningsspalten mot öppningen/stommen tejpas 
med den helt täta och väderbeständiga tejpen T-Flex runt om med un-
dantag för spaltöppningen i botten som skall vara helt öppen.

INSIDA
Invändigt tejpas drevningsspalten helt, mellan karm och smyg, med 
T-Flex tejp. Notera noga så att anliggningsytan på karmen för tejpen är 
godtagbar och täcks med beklädnadslister etc. i bruksstadiet (ej synlig 
tejp i efterhand).

  

MINERALULLSDREVNING MED UTVÄNDIG AERO-T
Drevning utföres i spalten mellan karm och öppning runt monterat 
fönster eller dörr. Drevningen bör ej fylla spalten ända ut mot karmens utsida. En 
distans eller spalt mot utsida på ca 5- 10mm är rekommenderat. Denna luftande 
spalt har en tryckutjämnande förmåga och evakuerar eventuellt upp kommet vatten 
invändigt effektivare! 

UTSIDA
Karmens utsida över drevningsspalten mot öppningen/stommen tejpas med den 
diffusionsöppna och väderbeständiga tejpen Aero-T enligt anvisning. Tejpen ökar 
den uttorkande förmågan av eventuell invändig fukt.

INSIDA
Invändigt tejpas drevningsspalten helt och lufttätt, mellan karm och smyg, med 
T-Flex tejp. Notera noga så att anliggningsytan på karmen för tejpen är godtagbar 
och täcks med beklädnadslister et c i bruksstadiet (ej synlig tejp i efterhand).

Metod B

Metod C

  

MINERALULLSDREVNING MED UTVÄNDIG T-FLEX
Drevning utföres i spalten mellan karm och öppning runt monterat fönster 
eller dörr. Drevningen bör ej fylla spalten ända ut mot karmens utsida. En dis-
tans eller spalt mot utsida på ca 5- 10mm är rekommenderat. Denna luftande 
spalt har en tryckutjämnande förmåga och evakuerar eventuellt uppkommet 
vatten invändigt effektivare! 

UTSIDA
Karmens utsida över drevningsspalten mot öppningen/stommen tejpas med 
den helt täta och väderbeständiga tejpen T-Flex runt om med undantag för 
spaltöppningen i botten som skall vara helt öppen. 

INSIDA
Invändigt tejpas drevningsspalten helt, mellan karm och smyg, med T-Flex 
tejp. Notera noga så att anliggningsytan på karmen för tejpen är godtagbar och 
täcks med beklädnadslister et c i bruksstadiet (ej synlig tejp i efterhand). 

   T-DREV
 MINERALULLSDREV 
    AERO-T
 T-FLEX SLITS
 T-FLEX

MATERIAL SOM BEHÖVS:
• Sekundärtätning - T-Flex 150mm
• Drevning  - Lämplig mineralullsdrevning
• Utsida  - T-Flex Tätningstejp
• Insida   - T-Flex Slitsad Tätningstejp

MATERIAL SOM BEHÖVS:
Sekundärtätning  - T-Flex 150mm
Drevning  - Lämplig mineralullsdrevning
Utsida    - Aero-T, diffusionsöppen tejp
Insida    - T-Flex Slitsad Tätningstejp











  

MINERALULLSDREVNING MED UTVÄNDIG AERO-T
Drevning utföres i spalten mellan karm och öppning runt monterat 
fönster eller dörr. Drevningen bör ej fylla spalten ända ut mot karmens utsida. En 
distans eller spalt mot utsida på ca 5- 10mm är rekommenderat. Denna luftande 
spalt har en tryckutjämnande förmåga och evakuerar eventuellt upp kommet vatten 
invändigt effektivare! 

UTSIDA
Karmens utsida över drevningsspalten mot öppningen/stommen tejpas med den 
diffusionsöppna och väderbeständiga tejpen Aero-T enligt anvisning. Tejpen ökar 
den uttorkande förmågan av eventuell invändig fukt.

INSIDA
Invändigt tejpas drevningsspalten helt och lufttätt, mellan karm och smyg, med 
T-Flex tejp. Notera noga så att anliggningsytan på karmen för tejpen är godtagbar 
och täcks med beklädnadslister et c i bruksstadiet (ej synlig tejp i efterhand).

Metod B

Metod C

  

MINERALULLSDREVNING MED UTVÄNDIG T-FLEX
Drevning utföres i spalten mellan karm och öppning runt monterat fönster 
eller dörr. Drevningen bör ej fylla spalten ända ut mot karmens utsida. En dis-
tans eller spalt mot utsida på ca 5- 10mm är rekommenderat. Denna luftande 
spalt har en tryckutjämnande förmåga och evakuerar eventuellt uppkommet 
vatten invändigt effektivare! 

UTSIDA
Karmens utsida över drevningsspalten mot öppningen/stommen tejpas med 
den helt täta och väderbeständiga tejpen T-Flex runt om med undantag för 
spaltöppningen i botten som skall vara helt öppen. 

INSIDA
Invändigt tejpas drevningsspalten helt, mellan karm och smyg, med T-Flex 
tejp. Notera noga så att anliggningsytan på karmen för tejpen är godtagbar och 
täcks med beklädnadslister et c i bruksstadiet (ej synlig tejp i efterhand). 

   T-DREV
 MINERALULLSDREV 
    AERO-T
 T-FLEX SLITS
 T-FLEX

MATERIAL SOM BEHÖVS:
• Sekundärtätning - T-Flex 150mm
• Drevning  - Lämplig mineralullsdrevning
• Utsida  - T-Flex Tätningstejp
• Insida   - T-Flex Slitsad Tätningstejp

MATERIAL SOM BEHÖVS:
Sekundärtätning  - T-Flex 150mm
Drevning  - Lämplig mineralullsdrevning
Utsida    - Aero-T, diffusionsöppen tejp
Insida    - T-Flex Slitsad Tätningstejp
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MATERIAL SOM BEHÖVS
  Sekundärtätning - T-Wrap alt. T-flex 150 mm
  Drevning - Lämplig mineralullsdrevning
  Utsida - T-Flex tätningstejp
  Insida - T-Flex slitsad tätningstejp

METOD C

Hur mycket går det åt?
På vår webbplats kan du lätt beräkna hur mycket material 
det går åt för de olika metoderna som visas i den här foldern. 
Skanna QR-koden här till höger, eller besök t-emballage.se

WWW.T-EMBALLAGE.SE | TEL. 0383 - 599 00 | INFO@T-EMBALLAGE.SE

UTSIDA


