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INNEHÅLL

SAINT-GOBAIN SWEDEN AB

Saint-Gobain Sweden AB är företaget bakom varumärkena
Dalapro, Gyproc, ISOVER och Weber. Företaget ingår i den 
franska koncernen Saint-Gobain med cirka 190 000 anställda. 

NU ÄR DET ÄNTLIGEN DAGS för en ny version av Dalapro produktkatalog med 
nyheter och inspiration när det gäller hand-, roll- och sprutspackel,  design- 
spackel och spackelverktyg. Under rådande omständigheter och utmaningar 
som vi och omvärlden möter i vardagen blir det allt viktigare att vi fokuserar på 
hälsa, säkerhet och miljö för att vi ska kunna fortsätta njuta av det som vi tar 
för givet. För att förstärka Dalapro´s strävan efter att minska vår klimat- 
påverkan så är vi en av de första leverantörerna av spackel som kan uppvisa 
EPD:er (miljövarudeklarationer) som på ett transparant sätt redogör för vilken 
klimatpåverkan våra produkter har under dess livstid. Du hittar EPD:erna på 
vår webbplats dalapro.se och på epd-norge.no. 
 
Christian Hollsten
Business & Technical Support Manager 

DALAPRO ONLINE 

På vår hemsida hittar du produktdatablad och annan dokumentation 
som ofta behövs. Du kan räkna ut hur mycket spackel som går åt, 
beställa trycksaker och lära dig mer om spackel. Häng med på vad 
som händer på Dalapro genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev, 
följa oss på Facebook, Instagram, YouTube och LinkedIn.

dalapro.se

dalapro.se

dalapro

company/saint-gobain-sweden-ab-scanspac
dalapro.se/youtube
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Kreativa väggar med
betongkänsla 
 
Dalapro Design är en spackelnyhet speciellt 
framtagen för dig som vill skapa unika väggar 
med betongkänsla. Med en enda produkt ger du 
väggen både karaktär och färg. Bara fantasin  
sätter gränser. Dalapro Design passar de flesta  
underlag inomhus, till exempel målad väv,  
putsade ytor,  gips- och betongväggar eller  
ojämna väggar som behöver uppfräschning.  
Resultatet  blir en betongliknande yta med  
färgskiftningar. 

Du applicerar Dalapro Design för hand. När du  
förseglat ytan med Dalapro Design TopCoat, blir  
den tålig mot spill och repor och lätt att hålla ren.

Kolla in instruktionsfilmen på YouTube. Läs mer på vår 
hemsida eller i broschyren om produkterna. Broschyren 
finns att ladda ner som pdf och kan även beställas på 
dalapro.se.  

Kontakta våra tekniker för instruktioner om hur man 
bryter sin egen kulör eller om ni vill att vi visar hur  
man gör designväggen steg för steg.

Varm och levande  

eller rå och industriell

Skapa betongliknande väggar med Dalapro® Design

Infärgat spackel som ger en betongliknande yta. 
Tinted filler that creates a concrete like surface.

Eingefärbter Spachtel, der eine betonähnliche Oberfläche ergibt.

10 l

DESIGN
CALM
GREEN

Spackel som kan brytas till valfri färg, ger en betongliknande yta.
Filler, available to tint in all colors, creates a concrete look.

Spachtel, der in jede Farbe abgetönt werden kann, ergibt eine betonähnliche Oberfläche.

10 l

DESIGN
WHITE

MIXCONCRETE 
GREY

Skapa unika väggar 
med Dalapro® Design

Dalapro® Design finns färdigblandat i två kulörer 
hämtade ur naturens egna färgskala och i vitt. Det vita 
spacklet kan brytas till valfri kulör i din färgbutik. Den 
kan även användas som den är om vit yta önskas.

NYHETER
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Rätt & slätt - en bok om  
spackel och spackling
 
Det här är en bok för dig som vill fördjupa dina kunskaper om spackel och hur det används.  
Här får du en historisk tillbakablick, kunskap om vad spackel innehåller och hur det tillverkas.  
Men mest av allt är det en handbok som ger dig kunskap om vilka krav du kan ställa på  
produkten, hur du arbetar med spackel, olika appliceringsmetoder och vad som är viktigt att  
tänka på för att nå ett riktigt bra slutresultat. 

Prata med din säljare eller tekniker om du vill ha ett exemplar av boken eller beställ den på  
vår hemsida. 

Populära produkter  
nu även som tuber

Allroundspacklet Dalapro  
Nova som är vår storsäljare  
kompletteras med två tuber  
på 200 ml och 400 ml. Dalapro  
Hydro som är ett spackel  
speciellt för våtrum får  
en efterlängtad 400 ml tub.

 

Pulverspackel för både  
inom- och utomhusbruk 

Perfekt finish med  
Speed Smoother & proffsverktyg
Nu lanserar vi nya verktyg för spackelarbetet. Speed Smoother  
är en ergonomisk utformad bredspackel med greppvänligt handtag 
för spackling av tak och vägg. Används för hand eller tillsammans 
med förlängningsskaft och adapter. Bladen kan  
lätt bytas ut när de är slitna eller skadade. 

I serien finns även fem nya specialverktyg, även de speciellt fram-
tagna för proffsen. Smidiga och användarvänliga verktyg i hög 
kvalitet. Hammarhuvudet är av helgjutet kromad legerat  
stål med aluminium.  

Dalapro DM RepaFix är nykomlingen i Dalapro  
DM-serien. Ett vitt lättarbetat pulverspackel för 
inom- och utomhusbruk. Lätt att mixa utan 
klumpar. Tål att spika och skruva i.

6

NYHETER NYHETER



VÅRT MILJÖARBETE

Vi arbetar ständigt för att våra produkter ska vara så skonsamma som möjligt 
för vår miljö. Målet är att produkternas miljöpåverkan ska vara så liten som 
möjligt under hela livscykeln. Dalapro spackel tillverkas under ledning av  
miljöledningssystemet ISO 14001. Där arbetar vi med kartläggning av  
miljöpåverkan och följer upp med åtgärder och förbättringar. Vi har stort  
fokus på miljösmarta val av råvaror, att utnyttja energin effektivt och att 
mängden spill och avfall ska vara så liten som möjligt. 

Fossilfritt Sverige 
Scanspac är medlemmar i Fossilfritt Sverige sedan 2018. Det innebär att  
vi – och alla andra aktörer som deltar i initiativet – delar uppfattningen om att 
världen måste bli fossilfri och att Sverige ska gå före i detta arbete. Genom 
deklarationen förbinder vi oss också att kunna visa upp konkreta åtgärder 
för minskade utsläpp. Exempel på åtgärder vi genomfört är att vi ställt om 
våra produktionsanläggningar till att vara helt fossilfria. Det innebär att up-
pvärmningen och driften av maskinparken i våra anläggningar sker uteslutande 
med förnyelsebara energikällor som till exempel sol, vind, vatten och bio-
bränsle.

EPD 
Genom livscykelanalyser kan vi bedöma klimatpåverkan för våra produkter 
under hela livscykeln. 2019 lanserade vi våra första EPD:er, även kallade 
miljövarudeklarationer, på marknaden. Det är ett effektfullt verktyg som  
vi även använder internt för att identifiera och arbeta med de miljöförbättringar 
som ger störst effekt. 

Svanenmärkt 
För att ytterligare förstärka vårt miljöarbete arbetar vi med Svanen- 
märkning. Märkningen är ett bevis på att våra produkter innehåller låga  
halter av miljö- och hälsoskadliga ämnen, har låga utsläpp till luft samt  
är effektiva och klarar tuffa funktionskrav.

A1

A2

A3

A4

SV
ANENMÄRKET

Spackel
3097 0004

Vi hjälper gärna till med rådgivning när nya  
projekt ska startas. Vi börjar med ett uppstarts- 
möte där vi hjälper till med förbesiktning av de ytor 
som ni ska arbeta på och ger tips och råd gällande 
materialval, materialåtgång och maskinval. 

Vi kan även hjälpa till med praktisk träning för era 
målare, antingen i vårt testcenter i Glanshammar 
(utanför Örebro) eller direkt på plats på ert projekt. 

Våra tekniker har lång erfarenhet inom måleri- 
branschen och sitter med i olika Branschråd,  
till exempel i YBG. Kontakta oss om ni är  
intresserade.

SKA NI STARTA  
ETT NYTT  
MÅLERIPROJEKT?

Materialval Maskinval

Förbesiktning
Utbildning

8 9

Magnus Karlsson, Projektledare på
Olofssons Måleri i Stockholm:

”Att få platsbesök av Scanspac är något vi verkligen uppskattar, det  
dyker alltid upp frågor som våra målare gått och funderat på. När  
det kommer till produktkunskap, hur man minskar spill, hur vi ska  
utföra spacklingsjobbet och kreativa lösningar, så är kunskapen hos  
Scanspac ovärderlig för oss som entreprenör. Våra målare jobbar  
hårt hela dagarna och de tips som vi får är alltid viktig information,  
både för de nya och lite oerfarna målare såväl som för våra mer  
rutinerade målare. Jag är otroligt tacksam att denna service finns  
att tillgå och det har hjälpt oss i flera av våra projekt.”
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Handspackel Rullspackel Sprutspackel

DALAPRO JOINT
Slag- och slittåligt spackel med 
limmande effekt för hörnlister 
och skarvar. Används tillsammans 
med remsa och hörnlister och 
hörnverktyg.

DALAPRO PREMIUM 
Vitt allroundspackel, perfekt där 
finish är extra viktig. Lätt och med 
god fyllnadsförmåga. Vitt spackel 
ger en bra grund när man ska 
måla över med ljusa färger.

DALAPRO HYDRO
Våtrumsspackel som ger en 
hård och vattenavvisande yta.

DALAPRO MAX PLUS
Högfyllande grått spackel för 
ispackling och bredspackling. 
Lättslipad. Ny receptur ger  
minimal risk för blåsbildning på 
icke sugande underlag och  
minskar damm vid slipning.  
Kan målas över direkt.

DALAPRO NOVA
Lättarbetat klassiskt grått  
allroundspackel. Vår storsäljare!

HITTA RÄTT  
Allround-, högfyllande-, våtrum- 
eller skarvspackel?   
Våra populäraste produkter  
finns i flera olika förpackningar 
och som hand-, roll- och  
sprutspackel.

PRODUKTFAMILJERETT SPACKEL NÄRA DIG
Dalapro är Nordens ledande leverantör av spackel till  
professionella hantverkare. Varumärket har utvecklats 
runt människor, service och bra produkter. Vårt mål är 
att vara marknadens bästa leverantör av spackelprodukter  
och tillbehör som lim, pulverspackel och hörnlister.

Vi har utvecklat spackelprodukter i ett nära samarbete  
med professionella målare i över 60 år. Och i dag leder  
Dalapro utvecklingen av färdigblandat spackel i Europa. 

Våra färdigblandade spackelprodukter är svensk- 
tillverkade med basråvaror från Glanshammar och 
Sala. Storsäljaren är serien Dalapro Nova med  
hand-, roll- och sprutprodukter. 

Dalapro spackel är kvalitetssäkrad med ISO 9001 
och miljöcertifierat med ISO 14001. 
Vi har ett stort utbud av Svanenmärkta 
produkter samt produkter som är godkända
för iläggning av pappersremsa enligt
AMA Hus 18.

New  
formula!

New  
formula!
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Att välja rätt spackel utifrån underlag och önskat 
resultat kan ge stora vinster i form av tid, ergonomi 
och kostnader. I jämförelse med handspackling ger 
rullspackling en tidsbesparing på 40 procent 

och sprutspackling mer än 50 procent. Det är både 
spacklingen och slipmomentet som går snabbare 
eftersom det är mycket lättare att slipa en hel- 
spacklad yta jämn. 

Dalapro®   
S

Dalapro®  
Wood Finish

Dalapro® 
Hydro 

Adhesive

Dalapro® 
Wallpaper 
Adhesive

Dalapro®  
Allround 
Adhesive

Dalapro®   
Habito Joint

Dalapro® 
Extra 

Adhesive
Dalapro®   

Deco
Dalapro®   
Facade

Dalapro®   
DM

SV
ANENMÄRKET

Spackel
3097 0004

SV
ANENMÄRKET

Spackel
3097 0004

SV
ANENMÄRKET

Spackel
3097 0004

SV
ANENMÄRKET

Spackel
3097 0004

HJÄLP ATT VÄLJA RÄTT

Bra val

För bästa resultat

Dalapro®   
Hydro

Dalapro®   
Joint

Dalapro®   
Premium

Dalapro®  
Nova

Dalapro®   
Max Plus

Dalapro®   
Airless  
Nova

Dalapro®  
Airless  
Spray

SV
ANENMÄRKET

Spackel
3097 0004

SV
ANENMÄRKET

Spackel
3097 0004

SV
ANENMÄRKET

Spackel
3097 0004

SV
ANENMÄRKET

Spackel
3097 0004

SV
ANENMÄRKET

Spackel
3097 0004

SV
ANENMÄRKET

Spackel
3097 0004

Färdigblandat spackel 

Pulverspackel 

Lim 

Fogmassa 

För gipsskivor 

För betong

För väv och tapet

Snickeri 

Våtrum 

Ytor utomhus 

Hörnlist och skarv 

Godkänd för pappersremsa

Lagningsspackel 

Högfyllande 

Vit 

Grå 

Svanenmärkt 

Hand 

Rull 

Sprut

Dalapro®   
DM 

RepaFix
Dalapro®    

Flex
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Välj ett spackel utifrån underlag och 
metod. Glöm inte att kontrollera under-
laget innan spacklingen påbörjas.

Välj rätt verktyg och utrustning för  
arbetet. Glöm inte att alltid använda 
skyddsutrustning vid slipning. 

Följ alltid tillverkarens anvisningar.

2

3

För bästa resultat...

1

DALAPRO MAX 
Högfyllande spackel
Ett grått Svanenmärkt handspackel med extra hög fyllförmåga. Lämpligt 
på vägg- och takytor inomhus, inom både renovering och nybyggnation. Likt 
de övriga produkterna ger Dalapro Max en yta som man kan måla på direkt. 
Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824.

Hink  3 L  Artikel nr. 614121
Hink 10 L  Artikel nr. 614129

DALAPRO NOVA 
Allroundspackel
Ett grått Svanenmärkt allround handspackel. Lämpligt på vägg- och tak- 
ytor inomhus, inom både renovering och nybyggnation. Godkänd för ilägg-
ning av pappersremsa. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963.

Tub 0,2 L  Artikel nr. 610123
Tub 0,4 L  Artikel nr. 610119
Burk 0,5 L  Artikel nr. 611017
Hink 3 L  Artikel nr. 611016
Hink 10 L  Artikel nr. 611004

DALAPRO MAX PLUS 
Högfyllande spackel
Ett grått Svanenmärkt handspackel med extra hög fyllförmåga. Lämpligt  
på vägg- och takytor inomhus, inom både renovering och nybyggnation.  
Likt de övriga produkterna ger Dalapro Max Plus en yta som man kan måla 
på direkt. Ny receptur minskar mängden luftburet damm vid slipning.  
Minimerar också blåsbildning på icke sugande underlag, exempelvis målad 
väv. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824.

Hink  3 L  Artikel nr. 614132
Hink 10 L  Artikel nr. 614134

New  
formula!

HANDSPACKEL

NYA 
TUBER!

DALAPRO PREMIUM 
Allroundspackel
Ett vitt Svanenmärkt allround handspackel. Lämpligt på vägg- och  
takytor inomhus, inom både renovering och nybyggnation. Ny receptur gör 
att den fyller bättre. Vitt spackel är ett bra underlag om man ska måla med 
ljusa kulörer. Godkänd för iläggning av pappersremsa. Uppfyller kraven för 
CE-märkning enligt EN 13963.

Hink  3 L   Artikel nr. 611188
Hink        10 L  Artikel nr. 611180

New  
formula!

15

SV
ANENMÄRKET

Spackel
3097 0004

SV
ANENMÄRKET

Spackel
3097 0004

SV
ANENMÄRKET

Spackel
3097 0004

SV
ANENMÄRKET

Spackel
3097 0004
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DALAPRO FACADE 
Utomhusspackel
Ett grått handspackel för mindre lagningar utomhus eller inomhus på 
mineraliska underlag. Produkten är lämplig för både i-spackling och 
bredspackling. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824.

Hink 3 L  Artikel nr. 613142
Hink 10 L  Artikel nr. 613141

DALAPRO DESIGN WHITE MIX
Designspackel
Ett vitt lättarbetat spackel som ger en betongliknande yta. Använd 
spacklet som vit väggförnyare eller som bas att bryta till valfri kulör 
för att få en vägg med färgskiftningar. Lämplig på tidigare målade och 
tapetserade väggar, passar både inom renovering och nybyggnation. 
Avsluta med Dalapro Design TopCoat som ett skyddande lager.  
Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824.

Hink 9 L  Artikel nr. 116805004 

DALAPRO DESIGN CALM GREEN
Designspackel
Ett grönfärgat lättarbetat spackel som ger en betongliknande yta med 
färgskiftningar. Spacklet är färdigblandat och kan användas direkt. 
Lämplig på tidigare målade och tapetserade väggar, passar både inom 
renovering och nybyggnation. Avsluta med Dalapro Design TopCoat 
som ett skyddande lager. Uppfyller kraven för CE-märkning  
enligt EN 15824.

Hink 9 L  Artikel nr.116815204 

DALAPRO DESIGN CONCRETE GREY
Designspackel
Ett gråfärgat lättarbetat spackel som ger en betongliknande yta med 
färgskiftningar. Spacklet är färdigblandat och kan användas direkt. 
Lämplig på tidigare målade och tapetserade väggar, passar både inom 
renovering och nybyggnation. Avsluta med Dalapro Design TopCoat 
som ett skyddande lager. Uppfyller kraven för CE-märkning  
enligt EN 15824.

Hink 9 L  Artikel nr.116815104 

DALAPRO DECO
Dekorationsspackel
Ett vitt grovt handspackel för grövre ytor. Spacklet ger en grövre  
putsliknande yta. Det är även lätt att skapa olika mönster och struk-
turer. Lämpligt på vägg- och takytor inomhus och utomhus. Uppfyller 
kraven för CE-märkning enligt EN 15824.

Hink 12 L   Artikel nr. 637110

DALAPRO HYDRO 
Våtrumsspackel
Ett blått handspackel speciellt för våtrum. Lämpligt på vägg- och takytor 
inomhus, inom både renovering och nybyggnation. Spacklet ger en hård 
och vattenavvisande yta och kan även användas där man vill uppnå en  
extra hållfast yta t.ex i offentliga lokaler. Godkänd för iläggning av  
pappersremsa. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963.

Tub         0,4 L  Artikel nr. 613205
Hink   3 L  Artikel nr. 613120
Hink 10 L  Artikel nr. 613140

DALAPRO WOOD FINISH 
Snickerispackel
Ett vitt extra fingraderat handspackel speciellt för snickerier. Används vid 
spackling av karmar, dörrar, luckor eller liknande ytor inomhus. Spacklet 
ger en god vidhäftning, fyllförmåga och bärighet. Den spacklade ytan blir 
ett utmärkt målningsunderlag för snickeri och lackfärger.  
Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824.

Tub  0,2 L   Artikel nr. 633266 
Tub  0,4 L   Artikel nr. 633265 
Burk  0,5 L   Artikel nr. 633103 
Hink     3 L   Artikel nr. 633138 

HANDSPACKEL

NY 
TUB!

DALAPRO JOINT 
Skarvspackel
Ett ljusgrått Svanenmärkt handspackel speciellt anpassat för gipsskarvar och 
hörnlister. Spacklets unika egenskaper gör att remsa och hörnlist armeras på 
bästa sätt och ger starka, slagtåliga och snygga hörn. Godkänd för iläggning av 
pappersremsa. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963.

Hink   3 L  Artikel nr. 632173
Hink 10 L  Artikel nr. 632114

DALAPRO HABITO JOINT
Handspackel till Habito gipsskivor
Ett grått Svanenmärkt handspackel speciellt anpassat för skarvspackling med 
pappersremsa på Habito gipsskiva. Rekommenderas till förskolor, skolor, 
sjukhus och bostäder där det finns ett behov av en hård och slagtålig yta. Kan 
även användas på gipsskivor där det finns behov av en hård yta. Produkten är 
även lämplig för limning av hörnlist. Godkänd för iläggning av pappersremsa. 
Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963.

Hink 10 L  Artikel nr. 632182 
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RULLSPACKEL - SPAR TID, 
RYGG OCH PENGAR
Det är lätt att använda Dalapro rullspackel, men vi vill ändå ge dig några  
användbara tips på hur du bäst utnyttjar spacklets alla fördelar.

SNABBARE – FÅ MER TID TILL ANNAT
Studier visar att rollspacklingen tar 30–40 procent mindre tid jämfört  
med traditionell spackling. Vårt rullspackel fyller lika bra som andra  
spackel och appliceringen med roller gör att du lättare kan fördela  
rätt mängd spackel på väggen.

SMARTARE
Att spackla är ett tungt arbete, det vet alla som är professionella målare.  
Rullspackel minskar slitaget på kroppen och ger mer ork både på jobbet  
och fritiden. Du jobbar helt enkelt smartare.

MILJÖVÄNLIGT
Nästan alla 
rullspackel
från Dalapro är  
Svanenmärkta.   
Det är viktigt då 
allt fler byggare 
och beställare vill
ha Svanenmärkta 
hus där hänsyn tas 
till energi och 
hälsa i hela 
processen.

RULLSPACKEL

DALAPRO ROLL NOVA 
Allroundspackel
Ett grått Svanenmärkt allround rullspackel. Lämpligt på vägg- och takytor inomhus, 
inom både renovering och nybyggnation. Godkänd för iläggning av pappersremsa. 
Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963.

Hink 12 L  Artikel nr. 610205

DALAPRO ROLL MAX PLUS 
Högfyllande spackel
Ett grått Svanenmärkt rullspackel med extra hög fyllförmåga. Lämpligt på vägg- och  
takytor inomhus, inom både renovering och nybyggnation. Likt de övriga produkterna 
ger Dalapro Roll Max Plus en yta som man kan måla på direkt. Ny receptur minskar 
mängden luftburet damm vid slipning. Minimerar också blåsbildning på icke sugande 
underlag, exempelvis målad väv. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824.

Hink 12 L  Artikel nr. 610254

New  
formula!

DALAPRO ROLL MAX 
Högfyllande spackel
Ett grått Svanenmärkt rullspackel med extra hög fyllförmåga. Lämpligt på vägg-och 
takytor inomhus, inom både renovering och nybyggnation. Likt de övriga produkterna 
ger Dalapro Roll Max en yta som man kan måla på direkt. Uppfyller kraven för 
CE-märkning enligt EN 15824.

Hink 12 L  Artikel nr. 610204

DALAPRO ROLL HYDRO
Våtrumsspackel
Ett blått rullspackel speciellt för våtrum. Lämpligt på vägg- och takytor inomhus, 
inom både renovering och nybyggnation. Spacklet ger en hård och vattenavvisande 
yta och kan även användas där man vill uppnå en extra hållfast yta t.ex. i offentliga 
lokaler. Godkänd för iläggning av pappersremsa. Uppfyller kraven för CE-märkning 
enligt 13963.

Hink  12 L  Artikel nr. 610194

DALAPRO ROLL JOINT
Skarvspackel
Ett ljusgrått Svanenmärkt rullspackel speciellt anpassat för gipsskarvar och hörn-
lister. Spacklets unika egenskaper gör att remsa och hörnlist armeras på bästa sätt 
och ger starka och snygga hörn. Godkänd för iläggning av pappersremsa. Uppfyller 
kraven för CE-märkning enligt 13963.

Hink 12 L  Artikel nr. 610237

DALAPRO ROLL PREMIUM
Allroundspackel
Ett vitt Svanenmärkt rullspackel. Ett allroundspackel lämpligt på vägg- och takytor 
inomhus, inom både renovering och nybyggnation. Ny receptur gör att den fyller 
bättre. Vitt spackel är ett bra underlag om man ska måla med ljusa kulörer. Godkänd 
för iläggning av pappersremsa. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963.

Hink 12 L                 Artikel nr. 610128

New  
formula!
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DALAPRO AIRLESS NOVA 
Nybyggnadsspackel
Ett vitt Svanenmärkt sprutspackel för nyproduktion och renovering. Lämpligt  
på vägg- och takytor inomhus. Passar till bredspackling och grängning.  
Godkänd för iläggning av pappersremsa. Uppfyller kraven för CE-märkning 
enligt EN 13963.

Säck 15 L  Artikel nr. 610216

DALAPRO AIRLESS HYDRO 
Våtrumsspackel
Ett blått sprutspackel speciellt för våtrum. Spacklet är lämpligt på vägg- och 
takytor inomhus, inom både renovering och nybyggnation. Ger en hård och 
vattenavvisande yta och kan även användas där man vill uppnå en extra hållfast 
yta t.ex i offentliga lokaler. Godkänd för iläggning av pappersremsa. Uppfyller 
kraven för CE-märkning enligt EN 13963.

Säck 15 L  Artikel nr. 630103

DALAPRO LIGHTNING JOINT 
Skarvspackel
Ett ljusgrått Svanenmärkt sprutspackel speciellt anpassat för gipsskarvar och 
hörnlister. Spacklets unika egenskaper gör att remsan och hörnlist armeras på 
bästa sätt och ger starka och snygga hörn. Godkänd för iläggning av pappers- 
remsa. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963.

Hink 15 L  Artikel nr. 610236
Säck 15 L  Artikel nr. 610235

DALAPRO AIRLESS SPRAY
Nybyggnadsspackel
Ett vitt Svanenmärkt sprutspackel för nyproduktion och renovering. Lämpligt på 
vägg- och takytor inomhus, inom både renovering och nybyggnation. Passar till 
bredspackling och grängning. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824.

Säck 15 L  Artikel nr. 630139

DALAPRO S
Nybyggnadsspackel
Ett vitt sprutspackel för nyproduktion och renovering. Lämpligt på vägg- och 
takytor inomhus, inom både renovering och nybyggnation. Passar till bred- 
spackling och grängning. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824.

Säck 15 L  Artikel nr. 630101

SPRUTSPACKEL

DALAPRO LIGHTNING NOVA 
Allroundspackel
Ett grått Svanenmärkt allround sprutspackel. Lämpligt på vägg- och  
takytor inomhus, inom renovering och nybyggnation. Godkänd för ilägg-
ning av pappersremsa. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN13963.

Hink 15 L  Artikel nr. 610206
Säck 15 L  Artikel nr. 610207

DALAPRO LIGHTNING MAX PLUS 
Högfyllande spackel
Ett grått Svanenmärkt sprutpackel med extra hög fyllförmåga. Lämpligt  
på vägg- och takytor inomhus, inom både renovering och nybyggnation. Likt 
de övriga produkterna ger Dalapro Lightning Max Plus en yta som man kan 
måla på direkt. Ny receptur minskar mängden luftburet damm vid slipning.  
Minimerar också blåsbildning på icke sugande underlag, exempelvis målad  
väv. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824.

Hink 15 L  Artikel nr. 610253
Säck 15 L  Artikel nr. 610255

New  
formula!

DALAPRO LIGHTNING MAX 
Högfyllande spackel
Ett grått Svanenmärkt sprutspackel med extra hög fyllförmåga. Lämpligt 
på vägg- och takytor inomhus, inom både renovering och nybyggnation. 
Likt de övriga produkterna ger Dalapro Lightning Max en yta som man 
kan måla på direkt. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 15824.

Hink 15 L  Artikel nr. 610110 
Säck 15 L  Artikel nr. 610156

DALAPRO LIGHTNING PREMIUM
Allroundspackel
Ett vitt Svanenmärkt sprutspackel för allroundbruk. Lämpligt på vägg-  
och takytor inomhus, inom både renovering och nybyggnation. Godkänd för  
iläggning av pappersremsa. Ny receptur gör att den fyller bättre. Vitt spackel 
är ett bra underlag om man ska måla med ljusa kulörer. Godkänd för iläggning 
av pappersremsa. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963.

Hink 15 L  Artikel nr. 610177
Säck 15 L  Artikel nr. 610176

New  
formula!
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Pulver + Plåster =  
Första hjälpen 
 
Laga hål i gipsväggar med  
gipsplåster och pulverspackel.  
 
Mindre hål går att laga med 
bara pulverspackel.

 

DALAPRO DM20 
Snabbspackel
Ett vitt pulverspackel för snabba lagningar. Pulvret är gipsbaserat och lätt att 
blanda till en smidig konsistens och har en kort bearbetningstid på cirka  
20 minuter. Lämpligt på vägg- och takytor inomhus inom både renovering och 
nyproduktion. Produkten är formstabil, sjunker minimalt och spricker inte. 
Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963.

Säck 5 kg  Artikel nr. 620612

DALAPRO DM40
Lagningsspackel
Ett vitt pulverspackel. Pulvret är gipsbaserat och lätt att blanda till en smidig 
konsistens och har en bearbetningstid på cirka 40 minuter. Lämpligt på vägg- 
och takytor inomhus inom både renovering och nyproduktion. Produkten är 
formstabil, sjunker minimalt och spricker inte. Uppfyller kraven för  CE- 
märkning enligt EN 13963.

Säck 12,5 kg  Artikel nr. 620626

DALAPRO DM60
Allroundspackel
Ett vitt pulverspackel där längre bearbetningstid krävs. Pulvret är gipsbaserat 
och är mycket lätt att blanda till en smidig konsistens. Produkten har en  
bearbetningstid på cirka 60 minuter. Lämpligt på vägg- och takytor inomhus 
inom både renovering och nyproduktion. Produkten är formstabil, sjunker 
minimalt och spricker inte. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963.

Säck 12,5 kg  Artikel nr. 620610

PULVERSPACKEL

DALAPRO DM REPAFIX
Inom- och utomhusspackel
Ett vitt lättarbetat pulverspackel för inom- och utomhusbruk. Pulvret är  
cementbaserat och är mycket lätt att blanda. Produkten har en bearbetningstid 
på cirka 60 minuter. Lämpligt på vägg- och takytor inom både renovering och 
nyproduktion. Produkten är formstabil, sjunker minimalt och spricker inte. 
Spik- och skruvbar. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 998-1.

Säck 4 kg  Artikel nr. 620635 
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Perfekt slutresultat!

Våra nya lättarbetade limprodukter är framtagna 
med fokus på ett smidigt arbete och ett perfekt  
slutresultat med släta ytor!

Väv av glasfiber

Glasfiberfri väv

Textil

Papper

Våtrum

Vit

Vinyltapeter

Tapeter

Extra starkt

Svanenmärkt

Genomskinlig

 
• Lätt att applicera.

• Lättflytande och drygt. 

• 1 liter räcker till  

    4-6 kvm.

LIM

DALAPRO ALLROUND ADHESIVE
Allround vägglim
Ett vitt Svanenmärkt allround vägglim. Ett vattenburet stärkelselim för 
uppsättning av såväl papper- som Non Woventapet liksom finstrukturerad 
glasfiber- och CP-väv. Passar de flesta underlag vid nybyggnad och  
renovering inomhus. 

Hink 5 L         Artikel nr. 636141
Hink 12 L         Artikel nr. 636140

DALAPRO HYDRO ADHESIVE
Vägglim för våtrum
Ett vitt vattenburet stärkelselim för våtrum. För uppsättning av glasfiber- 
väv, vinyltapeter med polyester glasfiber eller vävbaksida upp till 0,6 mm. 
Passar de flesta underlag vid nybyggnad och renovering inomhus.

Hink 5 L            Artikel nr. 636143
Hink 12 L            Artikel nr. 636142

DALAPRO EXTRA ADHESIVE
Extra starkt vägglim
Ett vitt Svanenmärkt vägglim med extra stark vidhäftning. Ett vattenburet 
stärkelselim för uppsättning av glasfiberväv, juteväv, textilstruktur och 
vinyltapet med pappersbaksida. Passar de flesta underlag vid nybyggnad  
och renovering. Eftersom limmet är extra starkt passar det när man har 
tjockare väv eller tapet som ska sättas på till exempel ett icke sugande  
underlag.

Hink 5 L          Artikel nr. 636147
Hink 12 L          Artikel nr. 636146

DALAPRO WALLPAPER ADHESIVE
Vägglim för papperstapeter
Ett genomskinligt Svanenmärkt vägglim av proffskvalitet. Ett vattenburet 
stärkelselim för uppsättning av papperstapeter och tapeter av akryl eller 
vinyl med pappersbaksida. Passar de flesta underlag vid nybyggnad och  
renovering inomhus. 

Hink 5 L          Artikel nr. 636145
Hink 12 L          Artikel nr. 636144
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AQUABEAD FLEX PRO 
Flexibel hörnlist på rulle
En förklistrad flexibel hörnlist på rulle. Passar ytterhörn och innerhörn och  
andra vinklar på pappersklädda gipsskivor. Listen ska sprejas rikligt med rent  
vatten och sedan tryckas fast. Papperet säkerställer vidhäftningen mot  
efterföljande spackelskikt. Hörnlisten är uppbyggd av en co-polymer kärna  
som är inbäddad i papper som gör listen stark och motståndskraftig mot  
sprickor och slitage. För bästa resultat, använd hörnverktyg vid montering.

Längd: 25 m           Bredd: 85 mm             Artikel nr. 642142

MARCO JOINT TAPE
Pappersremsa
Marco Joint Tape är en pappersremsa för stark armering av gipsskivor och  
andra skivskarvar i tak och på väggytor. Ger hållbara gipsskarvar. Godkänd 
enligt spackelstandarden EN 13963.

Längd: 23 m                   Artikel nr. 642116
Längd: 76 m                                   Artikel nr. 642115
Längd: 150 m                                 Artikel nr. 642114

AQUABEAD TRIM OUTSIDE 90
Hörnlist
En förklistrad hörnlist med rundade hörn. Passar ytterhörn i 90 grader på  
pappersklädda gipsskivor. Listen ska sprejas rikligt med rent vatten och sedan 
tryckas fast. Papperet säkerställer vidhäftningen mot efterföljande spackelskikt. 
Hörnlisten är uppbyggd av en co-polymer kärna som är inbäddad i papper som  
gör listen stark och motståndskraftig mot sprickor och slitage. För bästa resultat, 
använd hörnverktyg vid montering.

Längd:  2,5 m                                 Artikel nr. 642182 
Längd:  2,7 m                                 Artikel nr. 642178 
Längd:  3,0 m                                 Artikel nr. 642177

LEVELLINE FLEX
Hörnlist
En flexibel hörnlist som ska fästas i spackel. Passar inner- och ytterhörn på  
gips, betong, väv och målade ytor i alla vinklar. Hörnlisten är uppbyggd av en  
co-polymer kärna som är inbäddad i papper. Den är formstabil och påverkas  
inte av temperatur eller fuktvariationer. För bästa resultat använd hörnverktyg  
vid montering.

Längd: 30 m           Bredd: 70 mm              Artikel nr. 642181

TIDIGARE KÄND  
SOM  OPTIMUS 
EASY FLEX PRO

TILLBEHÖR

HABITO OUTSIDE 90
Hörnlist för ytterhörn i 90 grader
En hörnlist som ska fästas i spackel på ytterhörn i 90 grader. Passar på gips,  
betong, väv och målade ytor. Hörnlisten är uppbyggd av en co-polymer kärna  
som är inbäddad i papper som gör listen mycket stark och motståndskraftig  
mot sprickor och slitage. Den är formstabil och påverkas inte av temperatur  
eller fuktvariationer. Fram- och baksidan har ett tätfibrigt specialpapper som  
är utformat för att ge bästa vidhäftning till spackel. För bästa resultat, fäst listen 
i Dalapro Joint och spackla över ett sista lager med Dalapro Nova och använd 
hörnverktyg vid montering. 
 
Längd: 2,5 m                                                 Artikel nr. 642174 
Längd: 2,7 m                                                 Artikel nr. 642173 
Längd: 3,0 m                                                 Artikel nr. 642172

HABITO FLEX 83
Flexibel hörnlist på rulle
En flexibel hörnlist som ska fästas i spackel. Passar inner- och ytterhörn på  
gips, betong, väv och målade ytor i alla vinklar. Hörnlisten är uppbyggd av en 
co-polymer kärna som är inbäddad i papper som gör listen mycket stark och  
motståndskraftig mot sprickor och slitage. Den är formstabil och påverkas inte 
av temperatur eller fuktvariationer. Fram- och baksidan har ett tätfibrigt  
specialpapper som är utformat för att ge bästa vidhäftning till spackel. För 
bästa resultat, fäst listen i Dalapro Joint och spackla över ett sista lager  
med Dalapro Nova och använd hörnverktyg vid montering. 
 
Längd: 30 m           Bredd: 83 mm             Artikel nr. 642176

TIDIGARE KÄND  
SOM  NO-COAT 

FLEXIBEL
CORNER 325

AQUABEAD OUTSIDE 90
Förklistrad hörnlist för ytterhörn
En förklistrad hörnlist som passar ytterhörn i 90 grader på pappersklädda  
gipsskivor. Listen ska sprejas rikligt med rent vatten och sedan tryckas fast.  
Papperet säkerställer vidhäftningen mot efterföljande spackelskikt. Hörnlisten  
är uppbyggd av en co-polymer kärna som är inbäddad i papper som gör listen  
stark och motståndskraftig mot sprickor och slitage. För bästa resultat, använd 
hörnverktyg vid montering.

Längd: 2,5 m                                                 Artikel nr. 642137
Längd: 2,7 m                                                 Artikel nr. 642135
Längd: 3,0 m                                               Artikel nr. 642138

TIDIGARE KÄND  
SOM  NO-COAT 
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SPEED SMOOTHER 
Ergonomisk bredspackel
Bredspackel med ergonomiskt greppbart handtag med utbytbara blad  
av härdat stål. Finns i storlekarna 40, 50, 60 och 80 cm. Passar med  
förlängningsskaft och adapter. Bladen är av härdat rostfritt stål och 
0,3 mm tjocka med rundade kanter.  

SPEED SMOOTHER REPLACEMENT BLADES 
Extrablad
Extrablad till Speed Smoother. Enkla att byta ut. Bladen är av härdat 
rostfritt stål och 0,3 mm tjocka med rundade kanter. 

EXTENTION POLE
Förlängningsskaft
Förlängningsskaft som passar med Speed Smoother och Adjustment 
Adapter. Förlängningsskaftet är tillverkat av aluminium för att ge en  
så låg vikt som möjligt och har en Quick-lock funktion. Ytbehandlat för 
att undvika svart avfärgning.

Artikel nr.  642226

ADJUSTMENT ADAPTER 
Adapter
Adapter till Speed Smoother. Greppar fast spackeln och går att justera 
i olika vinklar för optimal åtkomst och komfort. 

Artikel.nr 642225

60 cm    Artikel nr. 642202 
80 cm    Artikel nr. 642203

60 cm Artikel nr. 642208 
80 cm Artikel nr. 642209

STANDARD KNIVES 
Spackelvertyg för olika ändamål
Ett standardverktyg för spackling. Bladet är stablit. 1.2 mm tjockt av 
härdat rostfritt stål. Verktyget har en integrerad skruvmejsel. Finns  
i två storlekar, 6 cm och 8 cm.

6 cm      Artikel nr. 642213
8 cm      Artikel nr. 642214

NYHET!

NYHET!

NYHET!

NYHET!

VERKTYG

NYHET!

PLASTERBOARD PATCHES 
Gipsskiveplåster
Ett reparationsplåster för lagning av mindre hål och skador på väggar, tak  
och dörrar inomhus på gipsskivor. Lagar hål efter till exempel felborrning,  
flytt av eldosor och spotlights i tak och väggar. Gipsplåstret har en metallplatta  
som är självhäftande och det gör den snabb och enkel att montera.  
Finns i tre storlekar.

2 st                 50x50 mm                    Artikel nr. 642123  
5 st                 100x100 mm                 (totalt 12 Plåster)  
5 st                 150x 50 mm                                                                                         

DALATEX
Armeringsduk
En glasfiberfri väv för beklädnad och armering av tak och väggytor där 
en slät yta önskas. Väven är tillverkad av mjuka cellulosa/polyesterfibrer, 
vilket gör den till ett bättre arbetsmiljömässigt alternativ än glasfiberväv. 

Dalatex armeringsduk är skonsam mot hud och luftvägar, enkel att jobba 
med och ger målaren en dammfri arbetsmiljö. Dalatex passar för alla 
normalt förekommande underlag. Men inte i våta utrymmen. 

Limning ska ske på torra, fasta och rengjorda ytor vid en temperatur av 
lägst + 5°C. Applicera limmet med spruta eller roller. Montera väven  
kant i kant och låt torka innan väven grundas med grundfärg.

Dalatex CP 80 0.8x25 m                                   Artikel nr. 640117
Dalatex CP 100A 1.0x50 m                                   Artikel nr. 640110

DALAPRO FLEX
Målarfog
En vit elastisk målarfog till tätning av fogar och sprickor runt dörrar, 
fönster och hörn. Målarfogen har mycket god vidhäftning mot de  
flesta underlag inom- och utomhus. Fogen ska alltid målas över.
Patron 0,3 L                                   Artikel nr. 620630

40 cm    Artikel nr. 642200
50 cm    Artikel nr. 642201

40 cm    Artikel nr. 642206
50 cm    Artikel nr. 642207

DALAPRO DESIGN TOPCOAT
Ytbehandling som förseglar spacklade ytor
En genomskinlig vattenbaserad ytbehandling som förstärker spacklade 
ytor och gör ytan tåligare mot slag, skrapmärken och fukt. Används 
tillsammans med Dalapro Design spackel och endast i torra utrymmen 
inomhus. Efter applicering har spacklet kvar sitt rustika utseende och 
eventuella färgskiftningar framhävs. 

Flaska 1 L                                  Artikel nr. 620640 

NYHET!
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OUTSIDE 90 ROLLER
Hörnlistverktyg utvändig
Outside Roller är ett kvalitetsverktyg för montering av ytterhörnlis-
ter. Rollern trycker ut överblivet spackel och ger en snabb och smidig 
montering. Produkten är av hög kvalitet, tål mycket slitage och är lätt 
att hålla ren.

Artikel nr. 642191

INSIDE 90 ROLLER
Hörnlistverktyg för innerhörn
Inside roller är ett kvalitetsverktyg för montering av innerhörnlister. Rollern 
trycker ut överblivet spackel och ger en snabb och smidig montering. Produk-
ten är av hög kvalitet, tål mycket slitage och är lätt att hålla ren.

Artikel nr. 642190

TELESKOPSKAFT
Förlängningsskaft
Ett justerbart förlängningsskaft till rollerverktygen. Greppvänligt  
handtag. Speciellt anpassad till våra rollerverktyg.

Artikel nr. 642130

ADAPTER
Adapter till Teleskopskaft
Smidig och flexibel plastadapter som passar de vanligaste förekommande 
skaft på marknaden. Klickas lätt fast på skaftet. Adaptern behövs för att 
våra rollerverktyg ska passa på förlängningsskaftet.

Artikel nr. 642186 

CORNERBEAD TOOL SET 
Verktygsväska
En Hörnlistverktygväska innehållande: Plastadapter, One-side Roller, 
Outside 90 Roller, Inside 90 Roller

Artikel nr. 642185 

HEAVY DUTY 
Verktyg för nedskrapning av tapeter
Ett verktyg med extra tjockt blad som är vinklat 20 grader för bästa  
effektivitet vid nedskrapning av tapeter. Vinkeln minskar även risk för  
att knogar stöter i väggen vid skrapning. Bladet är av härdat rostfritt  
stål. Verktyget har en integrerad skruvmejsel.

Artikel nr. 642220

REMSHÅLLARE
Hållare till skarvremsa
Remshållare, ett praktiskt verktyg vid skarvspackling av gipsskivor. 
Hängs på ett bälte vilket gör att du alltid har remsan inom räckhåll. 
Fungerar till alla pappersremsor upp till 150 meter.

Artikel nr. 642126

DOUBLE BARREL HOPPER
Hörnlistverktyg
Ett smidigt hjälpmedel för påföring av spackel på hörnlister. Ger smidig 
och snabb montering. Klarar alla typer av hörnskydd till inner- och ytter-
hörn. Produkten är av hög kvalitet, den är mycket tålig och har inga lösa 
delar som kan försvinna.

Artikel nr. 642157

TRIANGLE
För spackling av vinklar i 90 grader
För spackling av vinklar i tak och vägg. Bladet är av härdat rostfritt stål 
och är skuren i 90 grader. Verktyget har en integrerad skruvmejsel.

Artikel nr. 642222

HALF MOON
För spackling av olika vinklar
För spackling av olika vinklar och för svåråtkomliga ställen till exempel 
bakom rör. Bladet är av härdat rostfritt stål. Verktyget har en integrerad 
skruvmejsel.

Artikel nr.642221

NYHET!

NYHET!
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Välj rätt spackel, list och verktyg för smidig och snabb montering. 
Att utnyttja system som dessa gör jobbet extra smidigt och ger  
bästa möjliga resultat.

ANVÄND NÅGON 
AV DESSA SPACKEL  
TILL FÖRSTA  
OCH ANDRA
SPACKLINGEN

TILLBEHÖR

VERKTYG

HÖRN SKARVAR

SISTA 
SPACKLINGEN,
ETT TUNT LAGER

SYSTEM MED SPACKEL, 
TILLBEHÖR & VERKTYG

32
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SÄLJ & TEKNISK SUPPORT
Vi har alltid jobbat tätt tillsammans med våra kunder och vi delar gärna med  
oss av vår specialistkunskap och långa erfarenhet. Kontakta Thomas Sternhoff  
om ni har allmäna frågor som rör Dalapro. Fredrik och Håkan svarar på  
tekniska frågor om våra produkter. 

Fredrik Brokmark,  
International Project Manager 
Mobil: 070-547 51 92
fredrik.brokmark@saint-gobain.com
 
Håkan Söderblom,  
Technical Support 
Mobil: 070-588 23 66
hakan.soderblom@saint-gobain.com

Thomas Sternhoff, 
Key Account Manager / Technical Specialist 
Mobil: 070-665 34 23
thomas.sternhoff@saint-gobain.com

ORDER, SÄLJ &  
TEKNISK SUPPORT

LÄGG EN ORDER
En order kan läggas genom att ni ringer  
eller mejlar oss.  

Ordermejl: order.dalapro@saint-gobain.com

Maritha Lejtorp 
Sales Support - Export 
Tel. 019-46 34 31 

Ulrika Molin 
Sales Support - Norden & Baltikum 
Tel. 019-46 34 03

VÅR APP BEST FINISH
Ladda ner vår app och
se vilken skillnad det blir
med kvalitetsspackel och  
rätt hörnlister. Med våra
produkter döljs skarvar och
hörnen klarar slitage bättre.

Hitta appen på: 
dalapro.se/best-finish

TIPS FÖR BUTIKEN

u Sätt upp vår produktguideskylt i butiken. 
  
u Skriv ut produktdatablad och sätt upp vid             
       pallarna. 
 
u Ha alltid Spackelboken ”Rätt & Slätt” och 
       produktkatalogen i kassan för tips och råd. 
       
u Beställ våra foldrar och lägg ut i butiken. 

u Tipsa kunderna om dalapro.se och sociala            
        medier.

u Hör av er till er säljare om ni vill ha hjälp  
        eller fler expotips: info@dalapro.se



HUVUDKONTOR OCH FABRIK I GLANSHAMMAR
Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7 
705 97 Glanshammar
019-46 34 00 
info@dalapro.se 

KONTOR OCH FABRIK I SALA
Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Norrängsgatan 35 
733 38 Sala
0224-373 00
info@dalapro.se

SÄLJ OCH MARKNAD
Jimmy Fröberg
Sales Director
070-615 34 09
jimmy.froberg@saint-gobain.com

SÄLJARE I SVERIGE
Thomas Sternhoff
Key Account Manager, Dalapro 
070-665 34 23
thomas.sternhoff@saint-gobain.com

KUNDSUPPORT & ORDER
Ulrika Molin
Sales Support - Norden & Baltikum 
019-46 34 03
ulrika.molin@saint-gobain.com

Maritha Lejtorp
Sales Support - Export 
019-46 34 31
maritha.lejtorp@saint-gobain.com

TEKNISK SUPPORT I SVERIGE
Fredrik Brokmark
International Project Manager 
070-547 51 92
fredrik.brokmark@saint-gobain.com

Håkan Söderblom
Technical Support
070-588 23 66 
hakan.soderblom@saint-gobain.com

KONTAKTA OSS

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
705 97 Glanshammar
019-46 34 00
dalapro.se
info@dalapro.se
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