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MONTERINGSUTSTYR
Vår skiltavdeling består av engasjerte og interesserte
medarbeidere med lang erfaring fra bransjen. Dette sikrer
at dere som kunde får gode råd og god oppfølging.
Vi kan:
• være en sparringspartner ved valg av materialer
• tilby markedets bredeste utvalg av materialer til skilt-/
reklamebransjen
• tilby bearbeiding av plast- og aluminiumsplater (fresing/
polering/hulling)
• Vi skal sikre god kvalitet på produkt, håndtering og
levering.
VINK er en av Norges ledende autoriserte distributører av
alle typer 3M folier.
Det være seg dekorfolier, printfolier, refleksfolier, sikkerhets- og solfilm for kjøretøy og vinduer, samt et bredt
utvalg av VHB-tape. Stort utvalg av fargede folier.
For å bli en totalleverandør til skiltbransjen har Vink inngått
samarbeide med Neschen. Det betyr at vi nå lagerfører bannermaterialer, roll-ups, tapet, laminater og andre
spennende materialer.

I tillegg har vi også et bredt utvalg av monteringsutstyr,
hovedsaklig fra YelloTools og 3M.
Her har vi laget en oversikt over de viktigste redskapene
en montør av folie bør vite om, og kan få bruk for i sitt
daglige arbeid.
Vi holder jevnlig kurs i foliering i våre lokaler på Bjørnerud i
Oslo og på Bryne i Rogaland i
samarbeide med 3Ms meget dyktige autoriserte montører.
På disse kursene lærer du grunnleggende kunnskap om
foliering, samt at du får mange gode tips og triks.
Alt av utstyr er tilgjengelig og kan prøves i praksis.
Ta kontakt med kundeservice for å få vite når neste kurs
blir holdt.

VINK viser vei...

Skviser • Mansjetter

BELT PROWRAP
(Art.nr.:333141)
Bruksområde:
Verktøybelte som er spesialtilpasset for skiltmakere og montører.

PRO WRAP GOLD
(Art.nr.:333137)
Bruksområde:
God kileformet skvis som er godt egnet til alle
typer foliemontasje. Medium myk.

PRO WRAP BLUE
(Art.nr.: 333783)
Bruksområde:
God kileformet skvis som er godt egnet til alle
typer foliemontasje. Myk.

Utvalg av filt for PRO WRAP.
* Filt
* Teflo
* Microfiber
Se utvalget under.

WING TEFLON 5PK
(Art.nr.:333296)
Bruksområde:
Teflon som festes på PRO WRAP skvisene. Gir en mykere og glattere overflate på
skvisen og hindrer riper på underlaget. Gir lav friksjon

YELLOTOOLS WING MICRO 5 PK
(Art.nr.:333139)

Bruksområde:
Mikrofiber som festes på PRO WRAP skvisene. Gir en mykere og glattere overflate
på skvisen og hindrer riper på underlaget. Gir lav friksjon

YELLOTOOLS WING ODESSA 5 PK
(Art.nr.:348051)
Bruksområde:
Stoffmateriale som festes på PRO WRAP skvisene. Gir en mykere og glattere over
flate på skvisen og hindrer riper på underlaget. Gir lav friksjon

YELLOTOOLS WING VELVET 5 PK
(Art.nr.:348048)
Bruksområde:
Fløyelmateriale som festes på PRO WRAP skvisene. Gir en mykere og glattere
overflate på skvisen og hindrer riper på underlaget. Gir lav friksjon.

YELLOTOOLS WING POLY 5 PK
(Art.nr.:348054)
Bruksområde:
Polyestermateriale som festes på PRO WRAP skvisene. Gir en mykere og glattere
overflate på skvisen og hindrer riper på underlaget. Gir lav friksjon

3M FILT
(Art.nr.:366729)
Bruksområde:
3M filt passer perfekt til 3Ms klassiske skviser.

YELLOMINI HANG-LOOSE 90°
(Art.nr.:333136)
Bruksområde:
Mini skvis til bruk på trange områder. 90° bend for å kunne legge folie under gummilister.

3M SKVISE GULL HARD
(Art.nr.:107068)
Bruksområde:
Den klassiske 3M skvisen. Kan brukes sammen med filt, telfon og mikrofiber.
Denne er et must for alle montører og skiltmakere.

3M BLÅ SKVISE MYK
(Art.nr.:103245)
Bruksområde:
Den velkjente blå skvisen fra 3M. Et godt supliement til 3M skvise gull
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YELLOTOOLS FELTPAD BLACK 10 CM
(Art.nr.:333786)
Bruksområde:
Selvklebende filt som passer både til YelloTools og 3M skviser. Gir en mykere
overflate på skvisen og hindrer riper på underlaget.

YELLOMAXX GOLD 15CM
(Art.nr.:333785)
Bruksområde:
Rektangulær skvise som er godt egnet til alle typer foliemontasje. Medium myk.

YELLOMAXX BLUE
(Art.nr.:333787)
Bruksområde:
Rektangulær skvise som er godt egnet til alle typer foliemontasje. Myk.

YELLOTOOLS FELTPAD BLACK 15 CM (Art.
nr.:333784)
Bruksområde:
Selvklebende filt som passer både til YelloTools Maxx
serien. Gir en mykere overflate på skvisen og hindrer riper på underlaget.

TIMBERMAX 47 CM
(Art.nr.:334106)
Bruksområde:
Ekstra stor skvis som egner seg til store flater. Skvisen er hele 47 cm lang. Andre
bredder kan skaffes på forespørsel.

YELLOBLADE ORANGE
(Art.nr.:333142)
Bruksområde:
Unikt verktøy for å fjerne folie på alle typer underlag.
Etterlater ikke riper

YELLOBLADE HANDLE
(Art.nr.:334107)
Bruksområde:
Praktisk håndtak til å feste Yelloblade orange i. Passer godt i verktøybeltet eller
festes rett på bilen via magnet som finnes på håndtaket.

TEFLON SKVISE SMALL SORT/ROSA
(Art.nr.:118359)
Bruksområde:
Skvise som er godt egnet til montering av solfilm på bil. Kommer enkelt til i alle
hjørner og kroker.

RUBBER LIFT
(Art.nr.:333129)
Bruksområde:
Verktøy som enkelt løfter gummilister og gir god tilgang for foliering

3M SKVIS FILT
(Art.nr.:103247)
Bruksområde:
Filtskvise godt egnet for vindusfilm

3M FILT MANSJETT SORT
(Art.nr.:118346)
Bruksområde:
Filt mansjett som festes på 3M Gull og 3M Blå skvis. Gir en mykere overflate på
skvisen og hindrer riper på underlaget

• Kniver

OLFA KNIV
(Art.nr.:128918)
Bruksområde:
Annerkjent kniv i stål som brukes av de
fleste montører. 9mm blad

TITAN BLADES 30° 9MM 10PK
(Art.nr.:333135)
Bruksområde:
Titanblader som brukes sammen med Olfa og Yello Tools HD cut kniver.
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TITAN BLADES 59° 9MM 10PK
(Art.nr.:333294)
Bruksområde:
Titanblader som brukes sammen med Olfa og Yello Tools HD cut kniver.

YELLO CUT HD KNIV
(Art.nr.:333293)
Bruksområde:
Standard god kniv

YELLOTOOLS BODY GUARD KNIFE
(Art.nr.:333123)
Bruksområde:
Fin og bruke til slitting av bakpapir.
Godt egnet ved montering av store print

LONG REACH DUO MAG 60 CM.
(Art.nr.: 333565)
Bruksområde:
Fin og bruke til slitting av bakpapir.
Godt egnet ved montering av store print

YELLOTOOLS PRO TEFLONSHOES
(Art.nr.:351765)
Bruksområde:
Ekstra teflonsko til Bodyguard som passer til 333123 / 333565

BGK TITANBLADER
(Art.nr.:333567)
Bruksområde:
Blader til Bodyguard knife og Long Reach Duo Mag.

YELLOTOOLS SIGN TRIM BIG
(Art.nr.:333131)
Bruksområde:
Fin til å trimme platekanter

EKSTRABLADER TIL SIGN TRIM BIG
(Art.nr.:333782)
Bruksområde:
Ekstra blader som passer YelloTools Trim Big, som igjen er fin til å
trimme platekanter.

SASSER CUT 5,3 KNIV
(Art.nr.:333130)
Bruksområde:
Godt egnet til skjæring av folie mellom karosserideler

SASSER CUT SETT KNIV
(Art.nr.:340942)
Bruksområde:
Godt egnet til skjæring av folie mellom karosserideler

YELLOTOOLS SPAREBLADES
(Art.nr.:333383)
Bruksområde:
Ekstrablader som passer til 333130 / 333380

YELLOTOOLS P-GLAS DRILL
(Art.nr.:348057)
Bruksområde:
Spesialborr for borring i akryl

YELLOTOOLS P-GLAS TWIN
(Art.nr.:348055)
Bruksområde:
Skjæring av akryl

YELLOTOOLS P-GLAS STEELBLADE
(Art.nr.:348056)
Bruksområde:
Ekstrablad til P-glas twin
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3M SNITTY KNIV
(Art.nr.:118347)
Bruksområde:
Skjærer folien lett på objektet uten å lage riper

YELLOTOOLS PUNKTERINGSPENN
(Art.nr.:333150)
Bruksområde:
Fjerner luftbobler i folien på en enkel måte.
Spissen kan reguleres

YELLOTOOLS FLIPPERPENN
(Art.nr.:353804)
Bruksområde:
Fjerner luftbobler i folien på en enkel måte. Kan også brukes for å plukke folie.
Spissen kan reguleres

BLADE BREAKER PRO
(Art.nr.:333295)
Bruksområde:
Gjør det enkelt å dele knivblader og samler opp brukte
blader. Laget i robust materiale. og kan enkelt festes på beltet.

BLADE BREAKER ll
(Art.nr.:333117)
Bruksområde:
Gjør det enkelt å dele knivblader og samler opp brukte
blader. I enkelt materiale.

KNIFELESS FINISHLINE 50 x 0,35
(Art.nr.:332109)
Bruksområde:
Knifeless er en tape som kan skjære folie uten bruk av kniv.

• Linjaler

SAFETY RULER LINJAL 100 CM
(Art.nr.:334101)
Bruksområde:
Aluminiumslinjal med beskyttelse for hånden. Gjør det trygt å skjære folien. Med
spor til YelloTools sin CutCoaster.

SAFETY RULER LINJAL 160 CM
(Art.nr.:334100)
Bruksområde:
Aluminiumslinjal med beskyttelse for hånden. Gjør det trygt å skjære folien.
Med spor til YelloTools sin CutCoaster.

EASY LINK SKJØTESTYKKE
(Art.nr.:334103)
Bruksområde:
Praktisk skjøtestykke som gjør det mulig og skjøte Saftety ruler linjaler sammen.

CUT COASTER WHEEL
(Art.nr.:334104)
Bruksområde:
Skjæreverktøy som er tilpasset Safety ruler. Gjør det mulig å skjære begge veier.

SPAREBLADE CCW 3`er
(Art.nr.:334102)
Bruksområde:
Ekstrabalder til Cut Coaster Wheel.

MAGIC STICK GLAS MAGNET 50 cm
(Art.nr.:334108)
Bruksområde:
Praktisk linjal som fester seg på glass og andre glatte overflater.
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• Hansker

YELLOGLOVES M/L/XL
(Art.nr.:333146/47/48)
Bruksområde:
Spesialdesignet nylon mesh hansker for skilt og bildekor. Ingen sømmer i fingertuppene.

• Rensemidler • Monteringsvæsker

SURFACE PREPERATION CLEANER
(Art.nr.:118251)
Bruksområde:
Rensevæske som benyttes til å rengjøre underlaget før montering

3M™ Sitrusrens Spray 0,5l ( limfjerner )
(Art.nr.:118348)

Bruksområde:
3M Scotch-Weld sitrusrens er et kraftig rensemiddel som er effektivt mot stoffer
som er vanskelige å fjerne slik som mange tørre, ikke-herdete lim, taperester, fett,
olje, asfaltflekker og skitt. Sitrus lukt.

3M™ Sitrusrens kanne 5l ( limfjerner )
(Art.nr.:118632)

Bruksområde:
3M Scotch-Weld sitrusrens er et kraftig rensemiddel som er effektivt mot stoffer
som er vanskelige å fjerne slik som mange tørre, ikke-herdete lim, taperester, fett,
olje, asfaltflekker og skitt. Sitrus lukt.

3M GRAPHICS REMOVER
(Art.nr.:118249)
Bruksområde:
Rensemiddel som effektivt fjerner 3M folie og limrester.

3950 KANTFORSEGLER
(Art.nr.:118548)
Bruksområde:
Forsegler folien på underlaget og hindrer smuss, støv og luft til å trenge inn mellom
underlag og folie

3M LSE 94 PRIMER
(Art.nr.:190187)
Bruksområde:
Brukes dersom folie ikke vil sitte på underlaget, eller om det er viktig at folien sitter
ekstra godt. Kan brukes i profiler.

3M CLEANER FOR MATTE WRAP FILMS
(Art.nr.:354603)
Bruksområde:
Ekstremt effektiv renseveske for matt folie. Tar bort skitt fra folie som ikke vanlig
vask gjør.
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• Diverse

YELLOTOOLS LOWERIDER EXT.1
(Art.nr.:333291)
Bruksområde:
Praktisk sittekrakk, sittehøyde 15 cm.
Gjør arbeidet mer komfortabelt.

YELLOTOOLS EASY MEDIALIFT
(Art.nr.:333788)
Bruksområde:
Redskap som hjelper til med å løfte folieruller.

YELLOTOOLS WRAPBAR 55 CM
(Art.nr.:333299)
Bruksområde:
Festes enden på folien, og gjør det enkelt og stramme den til når man jobber man
jobber alene.

SPEED MAGNET
(Art.nr.:333134)
Bruksområde:
Magnet som holder folien på plass akkurat der du ønsker under montering.
43mm i diameter

FLAT MAGNET
(Art.nr.:333385)
Bruksområde:
Magnet som holder folien på plass akkurat der du ønsker under montering.
43mm i diameter

3M NAGLEBØRSTE
(Art.nr.:107070)
Bruksområde:
For montering av folie rundt nagler og skruer

YELLOTOOLS EASYEDGE INKL. R6
(Art.nr.:334307)
Bruksområde:
Verktøy for avrunding av hjørner på sandwich plater, akyprint og
oppskummet PVC.

YELLOTOOLS EASY EDGE FLEXI inkl.R6
(Art.nr.:356395)
Bruksområde:
Håndholdt verktøy for avrunding av hjørner på sandwich plater, akyprint
og oppskummet PVC

YELLOTOOLS EASYEDGE CORNER R3,5mm S
(Art.nr.:334308)
Bruksområde:
Stanseverktøy til Easyedge.

YELLOTOOLS EASYEDGE CORNER R10mm L
(Art.nr.:334309)
Bruksområde:
Stanseverktøy til Easyedge.

YELLOTOOLS LACYTIPS SET
(Art.nr.:340941)
Bruksområde:
Brukes til å løfte gummilister og / eller få folien på plass på vanskelige og trange
steder.

YELLOTOOLS OPEN M
(Art.nr.:340940)
Bruksområde:
Verktøy for å holde bakluke på bilen åpen under foliering

YELLOTOOLS BANNER PUNCHER
(Art.nr.:348068)
Bruksområde:
Praktisk verktøy som enkelt lager hull i banner. ø8mm

VINK viser vei...

YELLOTOOLS BANNERWING CLEAR
(Art.nr.:348067)
Bruksområde:
Klar selvklebende vinge med dobbeltsidig tape for feste av banner. Ved bruk av
denne blir det ikke nødvendig å malje.

YELLOTOOLS BANNERBONE
(Art.nr.:348066)
Bruksområde:
Hvit selvklebende vinge med dobbeltsidig tape for feste av banner. Ved bruk av
denne blir det ikke nødvendig å malje.

PLATELINE REMOVER
(Art.nr.:333128)
Bruksområde:
Verktøy for å fjerne emblemer på kjøretøy

YELLOTOOLS GLADIBELT (Art.nr.:340936)
YELLOTOOLS GLADIBELT STRAP (Art.nr.:348061)
Bruksområde:
Hylster for varmluftspistol. Ha varmluftspistolen tilgjengelig hele tiden
under folieringsprosessen.
Gladibelt strap er belte som passer til Gladibelt.

WRAP GUN MAG
(Art.nr.:333297)
Bruksområde:
Magnetholder for varmluftspistol.

WRAPGUN
(Art.nr.: 354317)
Bruksområde:
Varmluftspistol med 5 m ledning, som er perfekt lengde når man beveger seg
rundt et kjøretøy.

TEMPERSCAN
(Art.nr.: 354318)
Bruksområde:
Temperaturmåler som kan festes direkte på varmluftspistolen, og er derfor lett
tilgjengelig.

STRIKER SET
(Art.nr.:333298)
Bruksområde:
Plastverktøy for demontering av håndtak, spyledyser, lister etc.

QUICKSTICK SURFACE TENTION PEN
38mN/m (Art.nr.:333151)
Bruksområde:
Måler overflatespenningen i alle type materialer.
Brukstemperatur er 16-25 grader

EASYCORD / EASYCORD PLUG 5PK
(Art.nr.:333124 / 25)
Bruksområde: Festeanordning for Yello Tools verktøy.
Enkel og feste og ta av. Festes i belte eller klær.
YoYo snor.

SPEED CLIPS L/XL
(Art.nr.:333132/33)
Bruksområde:
Praktisk klips som settes utenpå folierullen, og holder den samlet. Endene har filt,
som hindrer riper i folien.

3M APPLICATION ROLLER
(Art.nr.:198889)
Bruksområde:
Verktøy som egner seg godt til montering av folie på ujevn overflate.

DEEP CHANNEL SMALL RULL
(Art.nr.:183566)
Bruksområde: Verktøy til montering av murfolie

YELLOTOOLS PRINTEX PEN
(Art.nr.:338266)
Bruksområde:
Fjerner blekk fra pint.
Fungerer som en skiltmakers viskelær.
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YELLOSTRAP
(Art.nr.:348064)
Bruksområde:
Borrelåsholder som kan festes rundt håndledd. Fester verktøy, skruer og annet for
lett tilgjengelighet.

PROHOLD
(Art.nr.:333300)
Bruksområde:
Magnetholder som kan festes rundt håndledd eller drill. Fester verktøy, skruer og
annet som er magnetisk

YELLOTOOLS EASY WEED
(Art.nr.:338264)
Bruksområde:
Pulver som gjør konturene i folien synlig etter den er skjært. Gjør det enklere å
plukke ut folien.

YELLOTOOLS EASY WEED SPARE PADS
(Art.nr.:338265)
Bruksområde:
Ekstra puter til Easy Weed.

YELLOTOOLS GLAS PAD X-TREME
(Art.nr.:333301)
Bruksområde:
Fungerer som magnet på glass. Brukes til store og små vindusaplikasjoner

YELLOTOOLS EVOCUT SET
(Art.nr.:338268)
Bruksområde:
Maler for skjæring.

• 3M™ Scotchmate™ Borrelås

3M Scotchmate festeanordning. Består av hundrevis av stive kroker som fester seg til elastiske løkker. Fester seg til de
fleste vinylmaterialer.
Lagerføres hos oss med selvklebende bakside.
Kan åpnes og lukkes opp til 10.000 ganger
Langvarig eksponering for vann reduserer borrelåsens lukkingsstyrke.
Full styrke er tilbake etter tørking. Svart tilbyr noe bedre fuktmotstand. 3M ™ Scotchmate Borrelås – SJ 3527 løkke.
Borrelås med gummilim.
Passer sammen med SJ 3526 krok.

3M™ Hook & Loop SJ3526 (krok)
25mm x 45,7m sort (Art.nr.:132837
3M™ Hook & Loop SJ3527 (løkke)
25mm x 45,7m sort (Art.nr.: 132838)
3M™ Hook & Loop SJ3526 (krok)
50mm x 45,7m sort (Art.nr.:132843)
3M™ Hook & Loop SJ3527 (løkke)
50mm x 45,7m sort (Art.nr.:132842)
3M™ Hook & Loop SJ3526 (krok)
50mm x 45,7m hvit (Art.nr.:132844)
3M™ Hook & Loop SJ3527 (løkke)
50mm x 45,7m hvit (Art.nr.:132845)
3M™ Hook & Loop Borrelås Minipack SJ352
(Art.nr.:118265)
Inneholder både SJ3526 (krok) og SJ3527 (løkke).
Mål: 25mm x 5m x 2.
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• 3M™ Dual Lock

Når de to delene av 3M Dual Lock blir trykket sammen, er det hundrevis av sopp-formede stammer som griper inn i
hverandre.
Dette gir en utmerket holdestyrke. (opptil 12 ganger sterkere enn borrelås-løsninger).
Kan brukes på både faste og fleksible overflater.
Gir rask og enkel montering og demontering.
Ulike stamme-tettheter gir mulighet for forskjellige holdestyrker og skjærestyrker. Holdbarheten til Dual Lock muliggjør
opptil 1000 åpninger og lukkinger.
Leveres med lim på bakside. ( med ett unntak) Tåler vann.

3M DUAL LOCK SORT SJ 3550 m/lim
25mm x 45,7m (Art.nr.:116407)
250 staver/kvadrat tomme. Kan brukes både utendørs og innendørs

3M DUAL LOCK KLAR SJ 3560
25,4mm x 45,7m (Art.nr.:118266)
250 staver/kvadrat tomme. Kan brukes både utendørs og innendørs

3M DUAL LOCK SORT SJ 3463 Ø21
1000 PCS/PK (Art.nr.:118264)
400 staver/kvadrat tomme. Kan brukes både utendørs og innendørs. Festeknapp
for skruemontering, diameter 20,6mm-4,1mm hull. Uten lim.

3M DUAL LOCK SORT SJ 354 x 2 sider selvklebende 300 PCS/PCK
25,4mm x 45,7m (Art.nr.:118631)
200 staver/kvadrat tomme. Sort med lim, kvadratiske biter. Kun
innendørs bruk.

• 3M™ Limoverføringstape

Tosidig kleber (PSA – pressure sensitive adhesives)
To ting er viktige ved valg av kvalitet.
- Har overflaten høy eller lav energi?
- Er overflaten slett eller strukturert?

3M™ 467MP Limoverføringstape 0,05mm
(Art.nr.:119630)

Bruksområde:
Meget høy styrke og god motstandsdyktighet mot løsemidler og høye temperaturer. Limstyrken øker over tid. Passer godt til sammenføying av en rekke like og
ulike materialer som metall, maling, tre, glass og en del plast. Et godt alternativ til
festing av navneskilt og dekorlister.
Finnes i str.: 305mm x 55, 610mm x 55, 457mm x 165m, 610mm x 164m

3M™ 468MP Limoverføringstape
(1220mm x 55m) (Art.nr.:329653)

Tykkere versjon av 467MP. Meget høy styrke og god motstandsdyktighet mot
løsemidler og høye temperaturer. Limstyrken øker over tid. Passer godt til
sammenføying av en rekke like og ulike materialer som metall, maling, tre, glass
og en del plast.

3M™ 468MP rull, 610mm x 55m
(Art.nr.:182680)

Tykkere versjon av 467MP. Meget høy styrke og god motstandsdyktighet mot
løsemidler og høye temperaturer. Limstyrken øker over tid. Passer godt til
sammenføying av en rekke like og ulike materialer som metall, maling, tre, glass
og en del plast.

3M™ 7955MP Limoverføringstape,
ark, 0,13mm (Art.nr.:195020)
Dette er 468MP i arkformat, og har dermed samme egenskaper.
Mål 610mm x 914mm.
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• 3M™ Maskeringstape

3M™ Scotch® Maskeringstape 2321
19mm x 50m (Art.nr.:118255)
Kreppet papirtape til generell maskering. Sitter godt og har god holdekraft.
Tåler temperaturer inntil +70°C i 1 time. Til innendørs bruk.

3M™ Scotch® Maskeringstape 2321
50mm x 50m (Art.nr.:192618)
Kreppet papirtape til generell maskering. Sitter godt og har god holdekraft.
Tåler temperaturer inntil +70°C i 1 time. Til innendørs bruk.

3M™ Scotch® Maskeringstape 3434
19mmx50m 48stk/pk (Art.nr.:120531)
Fleksibel tape av meget god kvalitet som møter alle krav innen maskering. Den er
meget motstandsdyktig ovenfor løsningsmidler og vann. Kan brukes både sammen med vannbaserte og moderne 2-K lakker. Meget god vedheft og enkel å ta av
og på. Blå farge gjør den lett gjenkjennelig. Tåler temperaturer opptil 110°C.

• 3M™ VHB™ Tape

3M VHB Tape (Very High Bond) er en akrylskumtape med trykkfølsomt lim på begge sider. Den akrylbaserte
konstruksjonen gjør at tapen har en uvanlig høy styrke, formbarhet og fleksibilitet, og gjør tapene UV- og værbestandige.
Tapene er et meget godt og økonomisk alternativ til mekaniske sammenføyninger, som nagler, skruer og sveiser. Passer
for innendørs - og utendørsbruk. Servicetemperatur ned i -30°C.
Rengjør overflatene med aceton eller 3M rensemiddel. All VHB tape er trykkfølsom, og trenger derfor trykk for å oppnå
styrke. Ideell påføringstemperatur er romtermperatur (21-23°C ). Minimum 15°C.

3M™ VHB 4905 0,5mm
(Art.nr.:164759)
Klar tape ideel til festing av ett eller to klare materialer.
Kan brukes ved temperaturer ned til -30°C.

VHB 4910, 1mm
(Art.nr.:118257)
Klar tape ideel til festing av ett eller to klare materialer.
Kan brukes ved temperaturer ned til -30°C.

VHB 4930, 0,64mm
(Art.nr.:118258)
Hvit. Kan brukes ved temperaturer fra -30C° og +90C°.
Myk tape, kan brukes til tre, metall. Ikke plast med lav overflateenergi, som f.eks
PP og PE. Kan brukes ute og inne

3M™ VHB 4936 0,6mm
(Art.nr.:354591)
Grå, formbar og meget allsidig og sterk akrylskumtape. Egner seg til en rekke
type maling og primere. Binder godt selv til ujevne overflater. Kan fåes i målene
12mm/19mm/25mm x 33m.

VHB 4950F, 1,1mm
(Art.nr.:317757)
Hvit. Universaltape. Egner seg til overflater med høy energi. Ikke PP eller PE.
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VHB 4952P, 1,1mm
(Art.nr.:118260)
Hvit. For aluminium, PP eller PE ( overflater med lav energi )

3M™ VHB 4941 1,1mm
(Art.nr.:300557)
Grå, allsidig tape som passer til bruksområder med krevende miljøforhold.
Fungerer godt på de fleste overflater og har en enorm styrke.

3M™ VHB 4943F 1,1mm/12 mm + 1,1/19 mm
(Art.nr.:108086 / 118259)
Grå, formbar og meget allsidig tape. Kan brukes til de fleste overflater og kan
monteres ned mot 0°C, noe som gjør den ideell for metall.
Målene 12mm/19mm x 33m.

3M™ VHB 4957 1,6mm
(Art.nr.:195017)
Grå, formbar og meget allsidig tape. Kan brukes til de fleste overflater og har en
enorm styrke. Tåler løsemidler, høye temperaturer og UV-lys.

3M™ VHB 4930P 0,6mm
(Art.nr.:354592)
Grå, formbar og meget allsidig og sterk akrylskumtape. Egner seg til en rekke
type maling og primere. Binder godt selv til ujevne overflater. Kan fåes i målene
12mm/19mm/25mm x 33m.

3M™

Lerretstape
3M™ 3939 Scotch Lerretstape 0,25mm
(Art.nr.:354593)
Sølvfarget lerretstape for generell beskyttelse. Gummilim. Passer blant annet til
vanntetting og forsegling. Formbar og lett å rive. God vedheft. Tåler inntil 65°C i en
time.

3M™ 8979 Lerretstape 0,31mm
(Art.nr.:354594)
Sølvfarget lerretstape for mer krevende bruksområder. Gummilim. Motstandsdyktig mot sollys, UV-stråling og vann. Tapen kan fjernes uten å etterlate limrester i
opptil 6 måneder utvendig og opptil 1 år innvendig på de fleste flater. Lett å rive.

For pulverlakkering
Formbare sorte taper med god vedheft til de fleste overflater.
Metaller, glass, plast, inkl.PP samt pulverlakkerte overflater.
Kan brukes ute og inne. Ned til - 30 grC.

3M™ VHB 5925 0,5mm
(Art.nr.:133959)
Svært formar dobbeltsidig tape til de fleste høy og lavenergioverflater, inkl pulverlakkerte flater. Fåes i breddene 12mm/19mm/25mm x 33m.

3M™ VHB 5952 1,1mm
(Art.nr.:329857)
Svært formar dobbeltsidig tape til de fleste høy og lavenergioverflater, inkl pulverlakkerte flater. Fåes i breddene 9mm/19mm/25mm x 33m.

Andre dobbeltsidige taper
3M™ 9528, 0,80mm
(Art.nr.:118263)
Hvit, dobbeltsidig PE skumtape med gummilim. God motstandsevne mot høye
temperaturer og løsemidler. Fester godt på ujevne overflater, også plast som PP
og PE. Primert beregnet for innendørs bruk. Tåler ikke UV-lys

3M™ VHB 9473 Transfertape 0,25mm
(Art.nr.:164768)
Klar, tynn, dobbeltsidig tape med akryllim. Høy temperaturbestandighet. Utmerket
til sammenføyning av tynne metallmaterialer og plast med høy overflateenergi som
f.eks. utstillinger/displayer som krever gjennomsiktig tape.

3M™ 9080, 0,16mm
(Art.nr.:333014)
Tynn dobbelklebende tape som fester til mange forskjellige materialer og vil dekke
en rekke forskjellige bruksområder. Kan leveres i breddene 12, 19, 25 og 50mm.
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• Avstandsstykker

Avstandsstykke aluminium 8mm
(Art.nr.:181077)
H18mm og Ø13mm. 160 per pakke

Avstandsstykke aluminium 8mm
(Art.nr.:181078)
H20mm og Ø20mm. 80 per pakke

Avstandsstykke aluminium 16mm
(Art.nr.:181079)
H30mm og Ø30mm. 40 per pakke

Ropro Distanse kit H:20mm B:17mm
(Art.nr.:326384)
Hvit / Klar. Skjult avstandstykke i plast. Limes mot plate.
Skrus mot vegg.

3M 1080 + 1380

FOLIEN SOM ER BEST I KLASSEN!
SkLIK SKILLER DU DEG UT
Hvis du vil skille deg ut i mengden, velger du 3M 1080
Den leveres med mange forskjellige overflater, strukturer
og mengder av flotte farger! Leveres også i metallic!
VINK lagerfører et stort utvalg av 3M 1080, folie til alle
typer kjøretøy!
Vi fører også den nye folien 1380 - som er
spesialdesignet for foliering av kjøretøy. Den strekker seg
lenger, og kommer i mange friske farger.
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YelloTools

SKILTMAKERENS BESTE VENN!
MASSE ERFARING

LAGERPROGRAM

Firmaet Yellotools har de siste 10 årene vokst seg store
innenfor alt av monteringsutstyr for skiltmakerbransjen.

Som Yellotools’ norske distributør kan vi levere fra et sortiment på hundrevis av artikler.

Grunderen Michael har selv jobbet som montør av folie
og skilt i 15 år, og vet akkurat hva som behøves for en
montør for å gjøre hverdagen både bedre og enklere for
deg som jobber med dette daglig.

Vi har imidlertid sett oss nødt til å begrense vårt lagerutvalg i Norge, men alt kan skaffes med leveringstid på 2-4
uker.
Se egen katalog for hva som lagerføres i Norge.

• Helfolieringskurs hos VINK

VINK Norway AS holder flere ganger i
året helfolieringskurs !
Erfarne og 3M autoriserte montører
veileder kursdeltagere, og det er mye
praktisk trening. Det er maks 10
deltagere på hvert kurs, noe som gir alle
deltagere mye rom for trening .
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• Skilt- og reklameavdelingen i VINK

Skiltavdelingen hos VINK består i dag av 4 engasjerte
medarbeidere med lang erfaring fra bransjen. Kundene
får god nytte av de gode løsningene som de kan
videreformidle. Avdelingen har et bredt sortiment, som
er en VINKs store styrke, og dellageret fører alt kunden
skulle trenge innen skiltproduksjon.

VINK har et bredt spekter kundegrupper, fra den minste
skiltmaker til store skiltprodusenter, reklamebyråer, salgsselskaper, teatre og TV-produksjoner, og dissetrenger alt
fra displayer, stadionskilt, utsmykning, bildekor, opplysningsskilt og butikkreklame.

Et skilt er ikke bare et skilt, spør man en skiltavdeling!
Her finnes alt fra skiltplater i aluminium, sandwhich, akryl,
polykarbonat, pvc og flere mer miljøvennlige platersom
dekor- og printfolier fra 3M,
monteringsprodukter fra Yellotools og 3M Print-, tapet og
spesialfolier fra Neschen.

Arne Ringdal,salgsjef,
ar@vink.no, tlf: 90858535

Remi Østensen,
rao@vink.no, tlf: 48035363

Rune Solberg,
rs@vink.no. tlf: 22766043

Kari Nordli,
kn@vink.no, tlf: 22766054
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Bjørnerudveien 8 1266 OSLO
PB 59 Holmlia 1201 OSLO
+47 22 76 60 00
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www.vink.no

VINK Norway avd. Rogaland
Vardheivegen 54, 4340 BRYNE
+47 51786120
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