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Anti-Corrosion Härnösand 
Försäljning i norr och 
produktion av Elmyggan
Anti-Corrosions Härnösandsfilial har kunder från Kiruna 
i norr till Söderhamn i söder. Men förutom försäljning 
arbetar man här även med produktion av Elmyggan, en 
produkt som blivit ett begrepp när det gäller att spruta 
sandspackel med högtryck. Vi fick en intervju med Runar 
Karlsson, som är säljare på filialen.

teamet i Härnösand fr.v. runar karlsson, roger sjödin, Patrik gerdin och kjell rådh.
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FASAD/GOLV

Vilka är ni som arbetar på filialen?
– Förutom jag själv, som jobbar som säljare, är det 
Kjell Rådh, som är tekniker och även säljer i närom-
rådet samt Roger Sjödin som producerar Elmyggan. 
Men vi hjälps åt med det mesta av jobbet här på 
filialen. Vi är ett rutinerat team med många år i före-
taget. Roger har jobbat här i 13 år, Kjell i 20 och själv 
har jag varit anställd på Anti-Corrosion i 20 år. Och 
innan det var jag återförsäljare för Anti-Corrosion 
under 13 år. Men nu är det dags för mig att gå i 
pension och jag slutar på företaget den sista mars. 
Efterträdare till mig är Patrik Gerdin, som tidigare 
arbetat inom bygg och försäljning. 

Berätta lite om dina år på Anti-Corrosion
– Ursprungligen är jag från Tjörn och började min 
karriär som bilmekaniker på Volvo i Göteborg. Sen 
fortsatte jag arbeta på Volvo i Härnösand. Att jag 
sen kom in i den här branschen berodde på att min 
svärfar uppfann Elmyggan. Så jag har varit med den 
produkten redan från ritbordsstadiet. 

– Det har varit en stor utveckling av måleri- och 

ytbehandlingsutrustning under de här åren och en 
spännande och lärorik tid. När jag startade i bran-
schen fanns inte det utbud av maskiner som vi har 
idag, de var inte heller så sofistikerade och det var 
nästan ingen elektronik. Ny teknik och nya hjälp-
medel underlättar jobbet för alla i vår bransch. 

– Jag räknar dock med att ha fullt upp även efter 
pensioneringen. Barnbarn, sommarstuga och båt – 
det finns alltid något att göra.

Hur går försäljningen?
– Det går bra och vi har många objekt att räkna på 
mest hela tiden. Vi säljer framför allt till industrin 
och yrkesmålerier, som utrustning till målerihallar 
och blästerhallar. Vi är involverade i det mesta. Anti-
Corrosion har störst sortiment, vi är välkända för vår 
kvalitet och service och är ett namn i branschen. 

– Ett exempel på en stor kund som vi har service-
avtal med och där vi levererar det mesta inom måleri- 
och ytbehandlingsutrustning är Sjölanders i Sundsvall, 
som ingår i koncernen Sjöfastvision, med sju företag 
inom fasad, rostskydd och byggnadsmåleri.

elmyggan har den överlägset största 
kapaciteten på marknaden.
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Kan du se några trender när det gäller 
måleri- och ytbehandlingsutrustningar?
– En tydlig trend är miljöaspekterna. Kunderna 
vill idag ha produkter och system som är bra för 
såväl arbetsmiljön som vår kringmiljö. Ett exempel 
är en ökad efterfrågan på ventilatorer, som gör 
så att det vid blästring ej släpps ut förorenad luft.

Berätta lite om Elmyggan
– Det har varit en fantastisk resa att vara med 
om och nu har vi faktiskt levererat den 1000:e 
Elmyggan. Det var min svärfar Tord Karlström 
som uppfann och fick patent på produkten 
1972. Hans bror sålde spackel och på den tiden 
var det handspackling eller gamla skruvpumpar 
som gällde. Tord tyckte att det måste kunna gå 
att arbeta mer effektivt och han började därför 
experimentera. Resultatet av hans arbete blev 

Elmyggan, som förbättrade arbets-
förhållandena i bran-

schen betydligt. 

Med Elmyggan slapp man ha en stor slang och 
tryckluft, vilket gjorde att arbetet gick lättare och 
snabbare. 

– Idag vet alla på målerier runt om i landet 
vad Elmyggan är för maskin. Den har den över-
lägset största kapaciteten på marknaden och 
kan spruta alla på marknaden förekommande 
sprutspackel för luftlös applicering. Lämplig för 
de stora byggobjekten.

Made in Sweden
– Elmyggan är en helt igenom svensk produkt 
av mycket hög kvalitet med kvalitetskomponen-
ter. Underleverantörer tillverkar alla komponenter 
och Roger hos oss gör sen resten, slipning, mon-
tering, målning och testkörning. Även om vissa 
saker har utvecklats under åren så är maskinens 
grundkoncept fortfarande detsamma. Det är en 
fördel bland annat vid service, då man kan ta nya 
reservdelar och montera på en gammal maskin. 
Och maskinerna åldras med värdighet. Till exem-
pel så har vi här i stan den fjärde Elmyggan som 
producerades och den fungerar fortfarande!

Till exempel så har 
vi här i stan den 
fjärde Elmyggan 
som producerades 
och den fungerar 
fortfarande!”

roger sjödin i full färd med att producera elmyggan.
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 GXFF  

Är den simpla, bärbara, prisvärda lilla färgsprutan för de små 
ytbehandlingsjobben som de flesta yrkesmålare träffar på. 
Tack vare den lilla fast monterade färgbehållaren på knappt 
6 l är den idealisk för sprutmålning av ex. snickeri, radiatorer 
och allahanda lackeringsjobb.
GXFF Klarar även olje-alkydfärger. Den är också utrustad med 
ProXchange pumputbytessystem för Snabb service direkt 
ute på arbetsplatsen utan krav på verktyg. Båda modellerna 
kommer under kommande Graco Servicen Demotour pre-
senteras mer ingående. Se till och var på plats!

Pris: 13.400:-

Missa inte GRACO SERVICE and DEMO Road Tour 2016

Nya färgsprutor från Graco
• SNABBHET OCH EFFEKTIVITET: sprutmåla, slutföra jobben snabbare.

• JÄMN APPLICERING: lägger på jämna färglager oavsett underlag.

• Idealiska vid sprutmålning av begränsade mindre  ROT-projekt, småhus.

• Kompakta, smidiga, lätta och använda.   

• Utrustade med nya Graco´s ProXchange pumputbytessystem

Nu i vår arrangerar Anti-Corrosion 
Graco Service/Demo Road Tour på 
20-talet platser runt om i Sverige. 
Det här är ett unikt tillfälle för 
alla i branschen att se och testa 
produktnyheter och samtidigt få 
sin Graco-maskin servad, utan 
kostnad!

 
– Det här brukar vara välbesökta till-
ställningar, som vi anordnar i sam-
arbete med andra leverantörer hos 
lokala färghandlare, säger Anders Von 
Kraemer, Anti-Corrosion. Vi kommer 
och visa upp olika Graco färgsprutor 
(bland annat GX21 och GXFF), spac-
kelsprutor, högtryckstvättar och andra 
tillbehör, pratar nyheter och svarar på 

frågor. Dessutom tar många besökare 
tillvara på chansen att få en översyn av 
sin Graco-maskin med service lokalt 
hos färghandlaren på plats. 

Vi bjuder på arbetskostnaden 
medan yrkesmåleriet står för res  erv - 
 delskostnader.

 

yRKESMåLERI

…Graco fyller 
90 i år!

Visste du att...

27/4 Malmö alcro Pro Center
3/5 Nybro färggrossen i nybro
4/5 Uddevalla färg & kakelhuset
9/5 Uddevalla gamol
10/5 Göteborg   alcro Beckers Pro Center slakthuset

11/5 Skövde  Billinge färg
12/5 Borås färgbolaget
13/5 Alingsås Colorama
16/5 Linköping färgservice
17/5 Norrköping Colorama Weydes färghus
18/5 Gävle färgton
19/5 Falun nordsjö
20/5 Borlänge nordsjö
24/5 Västberga alcro Pro Center
25/5 Eskilstuna kungsgatan 69
31/5 Upplands-Väsby alcro Pro Center
2/6 Ulvsunda alcro Pro Center
8/6 Umeå färg & tapet
9/6 Skellefteå färg & tapet

 GX21  

GX21 designen är optimal vid renovering av mindre pro-
jekt inomhus och sprutmålning i ex. nybyggda småhus. 
GX21 har låg vikt och en behändig ram som är lätt att 
greppa tag i och lyfta, så att färgen kan sprutas direkt 
ur färgburken. Vilket gör den här enheten till ett perfekt 
instrument för allehanda servicemålning av begränsade 
ytor. Den är utrustad  med Graco´s ProXchange pump-
utbytessystem för snabb service direkt ute på arbets-
platsen. Graco GX21 erbjuder yrkesmän alla fördelar med 
en liten, kompakt, smidig utrustning för airlessmålning.

Pris: 12.400:-
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MEd EN FärGSprUtA går det väldigt snabbt och 
smidigt att lägga på färgen vid målning av t.ex. 
träpanel utomhus. Bara man lär sig, tänker till 
och gör på rätt sätt, är det mest effektiva sättet,

med exakt samma resultat. Man slipper det 
tidsödande mödosamma arbetet att doppa pen-
seln- flytta färgen från pytsen- upp på husväg-
gen, för att sedan stryka ut färgen över ytan.

”Lägg på” med varm färg
Använd en färgslang som värmer upp färgen till 
ca 30–40 C°. Värmen reducerar viskositeten dra-
matiskt, vilket resulterar i att färgen blir tunnare, 
smidigare. Den atomiseras (slås) lättare sönder, till 
en jämnare och finare sprutdimma. Färgen flyter 
ut lättare, då kan/ska man också sänka trycket, 
vilket direkt reducerar sprutdammet radikalt. 

När man sedan rent appliceringstekniskt ”läg-
ger på färg” kan man med fördel gå närmare 
träpanelen som ska målas. Max sprutavstånd 20 
cm från ytan- inte mer! 

Spelar ingen större roll om det skulle före-
komma så kallade fingrar i sprutbilden, eftersom 

färgen ändå ska efterstrykas med t.ex. pensel. 
Andra fördelar är att färgen ”sätter sig” och tor-
kar snabbare samt att varm färg tränger bättre 
in i virket, vilket ger bättre och djupare träskydd.     

Viktigt – efterstryk ytan med pensel
Om det gäller målning av träfasader måste man 
enl. färgtillverkarens föreskrifter efterstryka,  
ytan med en pensel. Detta för att ordentligt få 
in färg i porer, sprickor, bakom träfribrer, etc. – 
låt en målare lägga på färgen med färg sprutan 
och en annan gå efter och arbeta in färgen 
med pensel.   

Sänk trycket – sätt i rätt munstycke 
– minska avståndet 
För att minimera färgdammet – använd också 
rätt munstycke, ha så lågt tryck som möjligt och 
minska avståndet från ytan som sprutas. Man 
ska inte uppnå en perfekt sprutmålad ytfinish 
– det räcker med att bara förflytta färgen från 
färgpytsen upp på träpanelen med hjälp av sin 
färgspruta.  ■     

…Graco ProConnect, 
det utbytbara pump-
systemet, nu finns på 
alla Gracos eldrivna 

färgsprutor

Visste du att...

Rationell 
utomhusmålning 

”Lägga på” färgen med färgspruta 
och värme ger många fördelar
Tänk på att målningssäsongen utomhus är kort! Användning av färg-
spruta vid utomhusmålning ökar allt mer då fördelarna är många.  
Men av tradition, gammal vana och delvis okunskap är det ändå många 
målare som fortfarande använder pensel och roller.   
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Vi frågade  några inom måleribranschen vad de anser 
om utomhusmålning att ”lägga på” med färgspruta.

yRKESMåLERI

”Med färgspruta skulle målarna 
spara mycket tid och få bättre 
ekonomi i projekten”

”Det går 
dubbelt så 
fort”

”Att använda färgspruta 
utomhus är ett bra sätt 
att lägga på färg”

Vi gjorde jobbet på  
mindre än halva tiden”

vad ska man tänka på vid utom-
husmålning med färgspruta?

– med hjälp av färgsprutan lägger 
man på färgen och efterstryker 
sen med pensel för att arbeta in 
färgen i porerna. det är viktigt att 

Jens Åkerström 
teknisk support chef, Sverige Flügger

– vi har använt färgspruta vid utomhusmålning 
under många år. det spar mycket tid för oss då det 
går dubbelt så fort. två man målar en villa på en 
dag med färgspruta. en lägger på färgen och den 
andra går efter med pensel. vi har värme paket och 
kan då ställa ned trycket. och om det är känslig 
miljö använder vi linjemunstycke, då blir det  mini-
malt med damm.

Kjell Uppling 
Falu Akustik & Måleri

Denny Johansson 
Färgkartans Måleri 

– vi investerade under förra året i anti-Corrosions 
värmepaket aC-Heatcontrol, som tillbehör vid mål-
ning utomhus. värmen är a och o, annars dammar 
det. första gången vi använde det blev jag över-
raskad över hur lite det dammade. vi har använt 
utrustningen vid två tillfällen, första gången gällde 
det ut- och invändig målning av ett stort stall och 
sen har vi även använt den till målning av fasaden 
på en stor herrgård. i bägge fallen blev resultatet 
bra och vi gjorde jobbet på mindre än halva tiden 
jämfört om vi skulle använt pensel och roller.

”Vi förlänger säsongen 
minst en månad”

Johan Henriksson 
Taktvättarna i Sverige 
 
– vi målar ett par hundra tak per år och sprutmålar 
alltid med värme. det har många fördelar, färgen 
torkar snabbare, färgen sprider sig bättre med värme 
och det dammar mindre. dessutom gör värmen att 
vi förlänger säsongen med en till en och en halv 
månad per år.

Per Karneke 
målerikonsult, Tikkurila Sverige 
 
– att använda färgspruta utomhus är ett bra sätt 
att lägga på färg. det är dock några saker som är 
viktiga att tänka på – att man efterstryker när fär-
gen är blöt, att man ställer in sprutan rätt, har rätt 
munstycke och rätt filter, minskar trycket och målar 
med värme. På så sätt minskar man risken att få in 
luftbubblor i färgen. som alltid så är kunskap a och 
o och ett råd är att gå anti-Corrosions utbildning. 
skulle fler målare gå där vore det bra.

man har rätt tryck och rätt mun-
stycke. information om detta finns 
på våra produktblad.

vad är fördelarna?

– det går mycket fortare. tiden för 
att täcka spar man in blixtsnabbt. 

min uppfattning är att det an-
vänds färgspruta för sällan vid 
utomhusmålning i sverige. med 
färgspruta skulle målarna spara 
mycket tid och få bättre ekonomi 
i projekten.
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Stor renovering  
av slussportar 
utförd av Allblästring

– Det här är ett av våra större uppdrag, blästring och rostskyddsmål-
ning av de två slussportarna i Hammarbyslussen. Varje port är 1200 
kvadratmeter stor och arbetet tog sex veckor per slussport att genom-
föra, berättar Peter Tilder, verksamhetsansvarig på Allblästring AB.

HAMMArBySLUSSEN dELAr ÅrStAVikEN som till-
hör Mälaren och Hammarby sjö som är en del 
av Östersjön. Slussen byggdes i samband med 
Hammarbyleden i mitten av 1920-talet och invig-
des 1930. 

Känslig miljö
Tidigare under årens lopp har man endast gjort 
partiella insatser med att underhålla slusspor-
tarna men de hade aldrig förr helrenoverats. 
Stålkonstruktionerna var nu rostangripna och 
de måste blästras och rostskyddsmålas.

– Uppdragsgivare var Stockholms Hamn-
entreprenad och vi tog hem projektet i hårdast 
tänkbara konkurrens, säger Peter Tilder och 
fortsätter:

– En utmaning med det här jobbet var att arbe-
ta nära vatten då det var hårda krav på att inte 

släppa ut något avfall i denna känsliga, vatten-
nära miljö. Cirka 60 ton blästermedel gick åt per 
port och vi redovisade hur mycket sand vi körde 
dit och hur mycket vi körde därifrån, för att säker-
ställa att inga utsläpp skett. Arbetsområdet var 
väl tillslutet, ventilation monterades för att skapa 
ett undertryck. Efter avslutat arbete, låg avfallet 
på botten i  slussen och vi kunde effektivt suga 
ut dammet med en sugbil. Största möjliga miljö-
hänsyn togs i varje arbetsmoment under hela pro-
jektets gång.

Allblästring har sedan tidigare god erfaren-
het av att arbeta i känsliga miljöer, exempelvis 
har företaget utfört ommålningar av objekt så 
som Söderströmsbron, Danvikstullsbron, Sankt 
Eriksbron, Djurgårdsbrunnsbron, Katarinahissen 
och Skansbron.

Peter tilder, verksamhets -
ansvarig på allblästring aB.
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– I arbetet med slussportarna har vi använt 
utrustning från Anti-Corrosion i varje 
moment. Graco-tvättar med värme, Clemco 
blästerklockor, Donaldson ventilationssystem 
med filter och Wiwa färgpumpar. Även 
bläster medel kommer från Anti-Corrosion. 
Vi har ett bra samarbete och de utför även 
service på våra maskiner.

INDuSTRI

Många moment
Arbetet med slussportarna innehöll många 
moment och varje port tog sex veckor att 
färdigställa.

– Det började med att Stockholms Hamn-
entreprenader torrsatte hela utrymmet där vi 
skulle arbeta. Därefter byggde vi ställningar, 
tvättade alla stålytor, gjorde rent botten och tog 
bort slam. Sedan blästrade vi allt, stålet besik-
tigades och nödvändiga reparationer i form av 
svetsarbeten utfördes av vår beställare. Vi bläst-
rade på nytt och målade slutligen tre lager. Det 
tog längre tid att blästra än vi trodde då det var 
väldigt tjockt med färg på sina ställen. Då den 
gamla konstruktionen var nitad så innebar det 
också mycket handmålning, säger Peter Tilder.

I början av mars slutförde Allblästring arbe-
tet med slussportarna, som är ett av företagets 
större uppdrag.

– Annars är det mycket infrastrukturprojekt 
på gång och vi gör till exempel en hel del jobb 
i Stockholms tunnelbana. Vi utför väldigt blan-
dade uppdrag både till såväl privatpersoner och 
mindre företag som till stora byggföretag. Vi har 
sett en enorm ökad efterfrågan på våra tjänster 
de senaste två, tre åren så vi ser framtiden an 
med stor tillförsikt, säger Peter Tilder. ■

”I arbetet med slussportarna 
har vi använt utrustning från 
Anti-Corrosion i varje moment”

ALLBLÄSTRING OM 
SAMARBETET MED 
ANTI-CORROSION

arbetsområdet vid slussportarna var väl tillslutet för att 
inte riskera att släppa ut något avfall.



10    Anti-Corrosion NYTT 1/2016

”Vi använder 
WIWA DuOMIX 460  
– det är den bästa maskinen”
Lingfjords AB och Sprayskum Väst AB är två företag som så gott 
som dagligen använder WIWA DUOMIX 460, för applicering av 
snabbhärdande material som isolerskum och Polyurea.

Lingfjords
– Vi använder Polyurea på allt ifrån parkerings-
däck, tak och husgrunder till alla konstruktio-
ner där det uppstår rörelse pga t.ex. tempera-
turvariationer. Materialet är elastiskt och kan 
ta upp rörelser i konstruktioner samtidigt som 
det är mycket slitstarkt, säger Peter Blomqvist 
på Lingfjords. De flesta parkeringsgarage har 
problem med att konstruktionen rör sig och 
vatten rinner ner i betongen, armeringsjärnen 
rostar, det blir försvagningar i konstruktionen 
och till slut måste det totalrenoveras. Vatten för 
med sig tösalter och andra kemikalier som ökar 
korrosionshastigheten. Vi applicerar den ofta i 
p-garage och produkten används då både som 
slitage- och tätskikt. En annan marknad är platta 

tak där vi använder Polyurea direkt på papptaket. 
Vi kan avverka stora ytor på kort tid och det blir 
helt fogfritt.

– Vi arbetar även allt mer med isolerskum. Det 
används ofta där det inte fungerar med vanlig 
isolering, då det t.ex. på grund av utrymmes-
brist eller där det är svårt att skära till mine-
ralull. Det behövs en mindre tjocklek på isola-
tionsskum jämfört med mineralull för samma 
isolationseffekt. Med isolerskum blir det helt 
lufttätt och man slipper problem med värme-
läckage. Isolerskummet expanderar och fyller ut 
alla håligheter. I en fastighet använde vi det i en 
källares tak för att få bort den källarlukt som 
trängde upp i huset. Vi har även använt det på 
husbåtar och pråmar.

Peter Blomqvist, lingfjords.
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En kommentar från en materialleverantör av Polyurea och isolerskum

Lingfjords skaffade sin WIWA-utrustning för tre år 
sen. Företaget har också byggt en lastbil komplett 
med generator, kompressor, WIWA DUOMIX och 
63 meter slang för att vara helt självförsörjande vid 
projekten.

– Ja vi arbetar mycket med WIWA DUOMIX. 
Det är den bästa maskinen för jobbet och den är 
både lättunderhållen och driftsäker, säger Peter 
Blomqvist. 

Sprayskum Väst
Ett annat företag i branschen är Sprayskum Väst 
som arbetat med Polyurea och isolerskum i sex år.

– Vi använder WIWA DUOMIX vid alla projekt där 
vi ska applicera snabbhärdande material. Maskinen 
fungerar bra och vi har ett gott samarbete med 
Anti-Corrosion, säger Anders Östergren. Just nu 
arbetar vi med en stor kommunal vattenrutsch-
bana i Ludvika. Banan är 80 meter lång, tillverkad i 
glasfiber och totalt är det 500 kvadratmeter som vi 
ska skydda. Först har vi isolerat den utvändigt med 
isolerskum, vilket också stärker konstruktionen, sen 
sprutar vi en färgstabil Polyurea, Micorea LS, utanpå 
skummet för att binda samman allt. Det här blir en 
bra och mycket hållbar lösning. Polyurea används 
allt mer som ytskydd på olika objekt. Annars arbetar 
vi mycket med isolerskum vid bygg- och industri-
underhåll men även vid ombyggnad av vindar där 
det används allt oftare. Isolerskummet tar mycket 
mindre plats jämfört med mineralull.

En av fabrikanterna av 
Poly  urea med mest erfaren-
het är det norska företaget 
Elmico. Polyurea finns i 
många varianter och med 
olika egenskaper och det 
är viktigt att ta kontakt 
med producenten för att 
försäkra sig att man väljer 
rätt produkt.

– Polyurea är en tvåkomponents 
härdplast som härdar extremt 
snabbt, på några sekunder, säger 
elisabet norderup michelson på 
elmico. micorea s3 är den typ vi 
säljer mest av. den används ofta 
som skydd för konstruktioner 
i till exempel stål och betong. 

materialet är elastiskt och starkt 
och har extremt bra spricköver-
byggande egenskaper, speciellt 
vid låga temp eraturer. använd- 
nings områden är bland annat på 
golv i parkerings garage och indu-
strier, på broar, i kulvertar, i cister-
ner och för att täta tak. 

elmico säljer också isolerskum från 
tillverkaren synthesia.

– isolerskum används för att 
värmeisolera och det har även 
en ljudisolerande effekt. Jämfört 
med mineralull så blir det fogfritt 
med isolerskum och det kräver 
också mindre tjocklek. det finns 
många användningsområden som 

exemplevis isolering av tak, vägg, 
grundmur eller källare, säger elisa-
bet norderup michelson. 

synthesia har en nyutvecklad 
produkt som är godkänd som 
radonskydd. micorea s3 skyddar 
också mot radon.

oavsett om det gäller att lägga 
Polyurea eller isolerskum så krävs 
det bra maskinutrustning för att 
applicera materialet.

– WiWa duomiX är en av de få 
maskiner som fungerar bra med 
både Polyurea och isolerskum, 
av slutar elisabet norderup michel-
son.  ■

SE FILMEN HÄR!
Det perfekta systemet  
för applicering av polyurea 
och isolerskum – 
WIWA DUOMIX PU 460

INDuSTRI

anders Östergren, sprayskum 
väst.



12    Anti-Corrosion NYTT 1/2016

AB Puts & Fasadtvätt expanderar kraftigt och har det senaste året 
ökat omsättningen från 12 till 33 miljoner kronor. För att klara den 
stora efterfrågan satsar företaget på nya, bra maskiner och tillgång 
snabb service genom samarbete med Anti-Corrosion.

AB pUtS & Fasadtvätt i Farsta är specialiserade 
på fasadrenovering och tilläggsisolering, ny-
och omputsning och murningsarbeten, men 
utför även högtryckstvätt och rengöring, samt 
klotterborttagning. 

– Vi arbetar i hela Stockholmsområdet med 
omnejd och bland våra kunder märks kommuner, 
fastighetsförvaltare, byggmästare, försäkrings-
bolag, bostadsrättsföreningar och fastighets-
ägare, säger Johan Wendell, platschef på Puts 
& Fasadtvätt. 

Många stora jobb
Puts & Fasadtvätt startade 1971, har haft en bra 
utveckling och de senaste åren har det tagit fart 
ordentligt.

– Ja, vi har många stora jobb och det ökar 
hela tiden. Just nu gör vi putsarbeten i Sigtuna till 
Credentia. Det är tre fastigheter med totalt när-
mare 2000 kvadratmeter putsyta och snart bör-
jar vi ett stort jobb åt Ängabyggen i Bandhagen. 
Vi har också massor med projekt i Norrtälje, en 
stad som växer kraftigt. Här har vi flera etapper, 
med sex-sju fasader på mellan 1000 och 2000 
kvadratmeter. Dessutom har vi en hel del små-
jobb runt omkring. Så det är verkligen full fart på 
verksamheten, säger Johan Wendell.

Trygg samarbetspartner
Det senaste året ökade företagets omsättning 
från 12 till 33 miljoner och i år siktar man på att 
omsätta 40 miljoner.

– Med det tryck vi har är det viktigt att vi arbetar 
med rätt maskiner och att de fungerar hela tiden. 
Att stå still kostar pengar. Därför samarbetar vi 
med Anti-Corrosion sedan flera år tillbaka. De har 
bra maskiner, bra prisbild samt att de är service-
inriktade. Personalen är trevlig och Erik Pamnell 
är bra att ha att göra med. Han hjälper alltid till 
om något skulle strula. 

– Vi arbetar med Cura putspumpar för att put-
sa fasader. Vi har två stycken Cura 3900 och har 
även en Cura 2500 för färgning. Den senaste 
maskinen vi köpte in var en genomströmnings-
blandare, Maltech M25L, som blandar torrbruk 
och vatten. Vi funderar även på att framöver 
investera i en färgspruta där vi kan köra silikat-
färg. Att ha rätt maskiner gör att vi kan utföra 
våra jobb snabbt och med hög kvalitet. Och för 
att de alltid ska vara i bäs-
ta kondition lämnar vi 
kontinuerligt in maski-
nerna för service. Det 
ger oss trygghet och 
styrka att växa med 
Anti-Corrosion som 
sam arbetspartner, 
avslutar Johan 
Wendell.  ■

”Med det tryck vi 
har är det viktigt 
att vi arbetar med 
rätt maskiner och 
att de fungerar 
hela tiden”

FASAD/GOLV

Nya maskiner underlättar  
expansionen för Puts & Fasadtvätt

Johan Wendell, 
platschef  
på Puts & 
fasadtvätt.

kvarteret obelisken 29, 
södermalm.
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Graco Ultra Max 
795 ProContractor
Den kraftfulla färgsprutan 
för de STOORA jobben och 
LÅÅNGA arbetspassen! 
Kan spruta alla målerifärger 
oförtunnade – direkt ur 
burken. Levereras kom-
plett med 30 m slang på 
slangvindan, pistol och 
munstycke.

Kampanjpris:  
46.900:-
Ord. pris: 56.900:- 
*1.571:-/mån

* Kalkylerat på 36 mån med 10 % restvärde inkl. 
stöldskyddsförsäkring med endast 2.000:- självrisk, 
lås och kätting samt uppläggningsavgift.

Värmeslang 30  
justerbar 
30 meters slang värmer 
färgen extra länge och 
ökar kapaciteten till max 
munstycke 023. Ställbar 
temperatur. Inkl. separat 
jordfelsbrytare.

Kampanjpris:  
19.500:-
Ord. pris: 24.500:-
*703:-/mån

Värmeslang AC-Heatcontrol Easy
Superenkel – Stick kontakten i väggen och 
värmekabeln värmer upp färgen på väg ut 
till pistolen. 
Slanglängd 15m, max munstycksstorlek 
017. Inkl. separat jordfelsbrytare.

Kampanjpris: 15.500:-
Ord. pris: 19.900:- 
*571:-/mån

Graco PC Pro 595
Den smidiga sprutan med 
extra styrka för de medel-
stora sprutmålningsjobben. 
På vagn med slanghållare 
som passar bra för t ex 
värmeslang. Levereras 15 m 
slang och pistol.

Kampanjpris:  
25.900:-
Ord. pris: 33.400:- 
*895:-/mån

Nya maskiner underlättar  
expansionen för Puts & Fasadtvätt

Sprutning med värme:

- Dammar mindre

- Sparar färg

- Lägger tjockare skikt

- Torkar snabbare
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Clemco  
Blästerutrustningar 
50 eller 200 liter
50 liters för mobil blästring 
– 200 liters för stationär 
blästring. Godkända för 12 
bars arbetstryck. Kompletta 
med 20 m slangpaket i valfri 
dimension. Clemlite 
Venturi blästermunstycke i 
valfri dimension.

Kampanjpris: 
29.900:-
Ord. pris: 35.900:- 
*1.024:-/mån

Skyddpaket komplett      
Bestående av:
- Blästerhjälm eller –huva
- Andningsluftfilter
- 20 m andningsluftslang
- Overall
- Handskar

Kampanjpris:  
8.900:-
Ord. pris: 11.600:-

Diam mm Ord pris 40 m 200 m 400 m

1” 25 115:-/m 78:- 70:- 65:-

1 1/4” 32 120:-/m 86:- 77:-- 71:-  

Blästerslangar Polyhose
För arbetstryck upp till 12 bar. 
Slangrullar om 40 meter.
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Wiwa Profit 33:1 
komplett med högtryckspistol

Perfekt utrustning för lackering  
på trä och metall.
Arbetstryck upp till 230 bar. 
Munstycke upp till 019.

Kampanjpris: 17.900:-
Ord. pris: 23.200:- 
*650:-/mån

Wiwa Phoenix 52:1 
komplett med högtryckspistol

Robust utrustning för rostskydds-
målning samt lacke ring på metall. 
Där maximal driftsäkerhet krävs.
Arbetstryck upp till 400 bar. 
Munstycke upp till 021.

Kampanjpris: 26.900:-
Ord. pris: 38.400:- 
*927:-/mån

Kvalitetsfärgslang Polyhose:
Stålarmerade färgslangar med inner-
tub av nylon. 1 eller 2 lager med 
stålarmering. Npsm- kopplingar. 
Standard i längder om 15 m.
 
1/4”– GW1 15 m – 325 bar

Kampanjpris 495:-
Ord. pris 1.050:-

3/8”– GW2 15 m – 375 bar

Kampanjpris 795:-
Ord. pris 1.750:-

* Kalkylerat på 36 mån med 10 % restvärde inkl. 
stöldskyddsförsäkring med endast 2.000:- självrisk, 
lås och kätting samt uppläggningsavgift.



Avsändare: 
Anti-Corrosion Sverige AB
Järnvägsgatan 11
172 75  Sundbyberg

Adressändring:  
info@anti-corrosion.com

Stockholm
Järnvägsgatan 11
Tel: 08-629 07 00

Göteborg
E A Rosengrens gata 25
Tel: 031-779 73 30

Malmö
Kabingatan 13
Tel: 040-18 70 22

Härnösand
Kattastrand
Tel: 0611-21 463

Karlstad
Gjuterigatan 17
Tel: 054-10 15 40 www.anti-corrosion.com

B

Kampanjer – Vår/Sommar 2016

Putspaket Liten 
Cura 2500 – en robust putspump  
för tunnputs och ytputser inkl. slang, 
kompressor och en trattpistol.
Innehåller:  
Cura 2500 2,2kW 400V 3-fas
40 m putsslang på slangvinda 
Radiostyrning
Kompressor 400V 16A 495 L/Min
Pistol och 3 munstycken
Trattpistol Graco

Kampanjpris:  
84.500:-
Ord. pris: 97.490:- 
*2.726:-/mån

Putspaket Stor
Cura 3900 – den stora robusta  
puts pumpen inkl. slang,  
kompressor och en trattpistol.
Innehåller:
Cura 3900 5,5kW 400V 3-fas
40 m Putsslang 32 mm på slangvinda
Radiostyrning
Kompressor 400V 16A 495 L/Min
Pistol och 3 munstycken
Trattpistol Graco

Kampanjpris: 114.500:-
Ord pris: 135.177:- 
*3.672:-/mån

FASAD/GOLV

* Kalkylerat på 36 mån med 10 % restvärde inkl. 
stöldskyddsförsäkring med endast 2.000:- självrisk, 
lås och kätting samt uppläggningsavgift.


