1

PRODUKT- OG
UTSTYRSKATALOG
Mercasol fatvare / Noxudol fatvare / Industri, offshore og lyddemping / PDI – bilimportanlegg
Mercasol småemballasje / Noxudol småemballasje / Americol produkter / Drop Off – Keramisk
lakkbeskyttelse / Marine Glasscoat – Båt vedlikehold / Sprøyteutstyr / Markedsmateriell

W W W.EN GERH ED LUND. NO

Produkter og utstyr for
rustbeskyttelse, lyddemping,

ENGER & HEDLUND

thermisk isolasjon, lagrings-

Enger & Hedlund AS er importør og landsdekkende distributør av produkter
til bruk i industri, offshore, verksteder, bil- og båtpleie og andre profesjonelle aktører
med høye krav til kvalitet og service.

og transportbeskyttelse,
bil- og båtpleie.

INNHOLD

Enger & Hedlund AS
Mercasol fatvare

ANTIRUST, LYDDEMPING OG TERMISK ISOLERING

Mercasol småemballasje
Noxudol fatvare

Enger & Hedlund AS leverer Mercasol og Noxudol antirust
produkter. Som leverandør til blant annet Norsk Antirustforening
og flere PDI bilimportanlegg er vi Norges desidert største aktør
på antirustprodukter for nye og brukte biler. Vi har også en
produktserie utviklet spesielt for lyddemping og termisk isolering
for industri og offshore.

Noxudol småemballasje
SPRØYTEUTSTYR

Industri/offshore
Lyddemping og termisk isolasjon

Enger & Hedlund AS er markedsledende importør og distributør
av sprøyteutstyr som benyttes i antirustbransjen. Det gjelder
blant annet pumper, slanger, pistoler, munnstykker, dyser osv.
Vi har et stort lager og står alltid for raske leveranser. Vi avholder
teknisk opplæring og sprøytekurs ute hos nye og eksisterende
kunder.

KJEMIPRODUKTER
Med et omfattende spekter av kjemi fra Americol leverer vi et
betydelig volum til verksteder, bilpleiesentre, industri og offshore
samt en lang rekke profesjonelle brukere. Americol (etablert i
Nederland i 1879) er ledende i utvikling og produksjon av
moderne og effektive produkter.

KERAMISK COATING
Drop Off er en klar markedsleder på keramisk lakkbeskyttelse
for bil og driver Norges største bilpleiekjede. I tillegg leverer vi
Marine Glasscoat som er en unik keramisk beskyttelse av
gelcoat og plastoverflater på båt og bobil.

SPRAYLINER/BEDLINER
Vi er nå også leverandør av Vortex, som er en klar markedsleder
på beskyttelse av lasteplan og andre flater som skal tåle ekstreme
påkjenninger.

OPPLÆRING OG SERTIFISERING
Vi holder kurs i understellsbehandling og lakkbeskyttelse.
Deltagere og verksteder sertifiseres og mottar kursbevis/diplom.

PDI – bilimportanlegg
Vortex sprayliner/bedliner
Nødvendig forarbeid
Americol produkter
Drop Off – Keramisk lakkbeskyttelse
Marine Glasscoat til båt og bobil

FAKTA
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Enger & Hedlund AS er etablert i Drammen, og startet opp med
utvikling, salg og markedsføring av Mercasol antirustmidler tidlig
på 90-tallet. I dag er vi også importør/distributør av merkevarene
Noxudol, Drop Off, Marine Glasscoat, Americol og Vortex. Vårt
mål er å yte den beste og raskeste service ovenfor alle våre
kunder. Vi innehar unike bransjekunnskaper samt teknisk innsikt
både på produkter og utstyr.

NORSK ANTIRUSTFORENING
Norsk Antirustforening ble
grunnlagt i 1990 og består i dag av
70 antirustverksteder. Samtlige
benytter Mercasol antirustmidler.

Sprøyteutstyr

	Norges desidert største kjede
av antirustverksteder

Markedsmateriell Norsk Antirustforening

	Frittstående kjede som driftes
av medlemmene
Eget garantifond

Markedsmateriell Drop Off / Marine Glasscoat

Landsdekkende
	Verksteder med lokalt tilpasset
tjenestetilbud
Foto: Adobestock.com
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MERCASOL FATVARE

FAKTA

Mercasol er markedsledende og benyttes av
Norges desidert største kjede av antirustverksteder, Norsk Antirustforening.
Vi holder kurs og opplæring innen bil og industri. Mercasol produseres av Auson AB i Sverige,
som er en av de største produsentene av antirustmidler i Europa.
Moderne produkter som er tilpasset vårt klima og miljø.

MERCASOL 849 er et sort tykk High Solid produkt med 83%
innhold av tørrstoff. Produktet består av bitumen, vokser,
rustbeskyttelsesinhibitorer og lavaromatisk løsemiddel. Benyttes
ved profesjonell antirustbehandling av understell på kjøretøy
hvor man ønsker mindre innhold av løsemiddel.
MERCASOL 847 AL har høyt tørrstoff innhold og er for bruk
ved profesjonell antirustbehandling av understell på kjøretøy
hvor man ønsker mindre løsemiddelinnhold eller muligheten for å
påføre et tykkere skikt. Mercasol 847 AL gir en bronsefarget
beskyttelsesfilm og er spesielt egnet på overflater som er ekstra
utsatt for steinsprut og liknende. På åpne flater med falser
anbefales et tynt produkt som grunning f eks Mercasol 831 ML
eller Mercasol Transparent ML. Produktet er løsemiddelbasert,
men et High Solid produkt, som tilsier redusert innhold av
løsemidler.
MERCASOL 845 AL er beregnet for bruk ved profesjonell
antirustbehandling av understell på kjøretøy hvor man ønsker en
bronsefarget sterk beskyttelsesfilm. Som grunning på åpne flater
anbefales Mercasol 831 ML eller Mercasol Transparent ML.
Mercasol 845 AL er en løsemiddelbasert (aromatfri white spirit)
slitesterk understellsmasse basert på blant annet bitumen og voks.

NORSK ANTIRUSTFORENING
Norsk Antirustforening ble
grunnlagt i 1990 og består i dag av
70 antirustverksteder. Samtlige
benytter Mercasol antirustmidler.

MERCASOL 845 lik som Mercasol 845 AL, men sort farge.

 orges desidert største kjede
N
av antirustverksteder.

MERCASOL 831 ML er en høypenetrerende og fuktfortreng
ende tynt produkt som brukes ved profesjonell antirustbehandling av hulrom, plateskjøter og kanaler på kjøretøy. Løsemiddelbasert med aromatfri white spirit, basert på voks, sulfonat og
olje. Mercasol 831 ML brukes også som grunning på åpne flater
før påføring av tykkere beskyttelsesfilm som f eks. Mercasol 845
AL og Mercasol 847 AL.

	
Frittstående kjede som driftes
av medlemmene
Eget garantifond
Landsdekkende
 erksteder med lokalt tilpasset
V
tjenestetilbud

MERCASOL TRANSPARENT ML har samme bruksområder
som Mercasol 831 ML. Transparent ML benyttes spesielt der
man ønsker et mindre iøynefallende rustbeskyttelsesprodukt
eller om man ønsker mindre innhold av løsemiddel. Transparent
ML er basert på blant annet voks, sulfonat og olje, samt delvis
oksidativt tørkende.

Norsk Antirustforening
benytter Mercasol
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MERCASOL 917 NON DRIP er beregnet for bruk ved
industriell og profesjonell antirustbehandling av hulrom,
plateskjøter og kanaler på kjøretøy, spesielt der man ønsker et
mindre iøynefallende produkt med mindre etterrenning. 917
Non-Drip er løsemiddelbasert (aromatfri white spirit) basert på
blant annet voks, sulfonat og olje.
MERCASOL COATEX LIGHT har også same bruksområder
som Mercasol 831 ML, men benyttes der man ønsker en ekstra
god penetrering og metning for å bremse et begynnende
korrosjonsangrep. Mercasol Coatex Light har fuktfortrengende
egenskaper og for det beste resultat så bør det legges to lag på
spesielt utsatte overflater.
MERCASOL 827 er et tynt High Solid produkt med ca 80 %
innhold av tørrstoff. Den er et vel penetrerende, delvis oxidativt
tørkende antirustmiddel, basert på voks, sulfonat samt olje.
Mercasol 827 er beregnet for bruk ved profesjonell innvendig
antirustbehandling av hulrom, dører, panser og luker på kjøretøy.
Mercasol 827 er ikke beregnet for bruk som primer og kan
derfor ikke bli påført slitasjebeskyttelse utenpå.
MERCASOL 825 er et tynt vannbasert, tiksotropisk antirust
middel helt uten løsemiddel, som etter tørking danner en myk
fett film. Produktet er vel penetrerende og drypp fri 10 min etter
påføring. Mercasol 825 er beregnet for bruk ved profesjonell
innvendig antirustbehandling av hulrom, dører, panser og luker
på kjøretøy Mercasol 825 er ikke beregnet for bruk som primer
og kan derfor ikke bli påført slitasjebeskyttelse utenpå.
MERCASOL 4S er et tiksotropisk fiberforsterket produkt som
brukes som slite- og korrosjonsbeskyttelse under innerskjermer,
hjulhus og andre deler av understellet. I tykkere lag gir produktet
også en bra lyddempende effekt. Basert på bitumen, vokser og
lavaromatisk løsemiddel. Gir også en bra lyddempende effekt
ved tykkere film. Mercasol 4S påføres med sprøyting.
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MERCASOL SMÅEMBALLASJE
Mercasol småemballasje er produkter som er b
 eregnet for
mindre verksteder, karosseriverksteder og “gjør-det-selv” markedet.
Moderne og effektive produkter.
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antirustmiddel. Høypenetrerende og fuktfor
trengende med god korrosjonsbeskyttelsesevner
og etterlater en brun fettaktig film. Brukes
fortrinnsvis til antirustbehandling i kanaler og
hulrom på biler hvor best mulig penetrering i
sprekker og plateskjøter er viktig.

MERCASOL 4 er en bitumenbasert understellsmasse for antirustbehandling i hjulhus og på
steder som utsettes for kraftig slitasje. Har en
smidig konsistens og påføres enklest med
sparkel eller grov pensel, opp til 2-4 mm tykt lag.
Renner og sprekker ikke. Falser og plateskjøter
grunnes først med MERCASOL 1.

MERCASOL 2 er et tynt voksbasert antirustmiddel. Penetrerende og fuktfortrengende med gode
korrosjonsbeskyttelsesevner og etterlater en
transparent, tørr, voksliknende film. Svært
gunstig der man ønsker en transparent tørr
voksfilm, for eksempel i panser, motorrom og
bakluke. Brukes også som rustbeskyttelse av
redskap, verktøy og maskiner m.m.

MERCASOL 4S er et tiksotropisk fiberforsterket
produkt som brukes som slite- og korrosjonsbeskyttelse under innerskjermer, hjulhus og
andre deler av understellet. Basert på bitumen,
vokser og lavaromatisk løsemiddel. Gir også en
bra lyddempende effekt ved tykkere film. Til
forskjell fra Mercasol 4, kan Mercasol 4S påføres
med sprøyting.

MERCASOL 3 SVART er et tykt voks/bitumenbasert antirustmiddel. Etterlater en seig,
slitesterk film med god rustbeskyttelsesevner.
MERCASOL 3 er varmebestandig og har god
fleksibilitet også ved lave temperaturer. Brukes til
antirustbehandling av ramme, bunnplate og
hjulhus på biler, samt tilsvarende konstruksjoner.
For å oppnå best mulig resultat bør falser og
plateskjøter først grunnes med MERCASOL 1.

MERCASOL 5 er en løsemiddelbasert alkydfarge, brukes som steinsprutbeskyttelse på
bilens terkselkanaler, skjermbuer, front- og
bakplater. Gir en matt, strukturert film som
beskytter mot sand- og steinsprut. Den er lydog vibrasjonsdempende og kan overlakkeres
med de fleste billakker og tåler avfettingsmidler.
Ubehandlede overflater bør først behandles med
rustbeskyttelsesprimer eller Zink spray. Underlaget må være fritt for smuss, fett, olje og rust.
Farge: Svart.

MERCASOL 3 AL Samme som MERCASOL 3
SVART. Produktet er i tillegg aluminiums
pigmentert. Farge: Bronse.

MERCASOL 10 er et tynt voksbasert antirustmiddel. Høypenetrerende og fuktfortrengende
med god korrosjonsbeskyttelsesevner og
etterlater en transparent fettaktig film. Brukes
fortrinnsvis til antirustbehandling i kanaler og
hulrom. Penetrerer svært godt.

MERCASOL 1 er et tynt, voks/oljebasert
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NOXUDOL FATVARE

NOXUDOL SMÅEMBALLASJE

Noxudol er først og fremst en serie antirustmidler uten løsemidler. Benyttes både i
bilproduksjon hos flere bilmerker, samt på ettermarkedet for understellsbehandling.
Produktene er miljøtilpasset og gir en effektiv rustbeskyttelse under krevende forhold.

Noxudol småemballasje er først og fremst en serie med produkter
uten løsemidler. Serien består av både antirustmidler og
lyddempingsprodukter som er vannbasert og helt uten løsemiddel.
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NOXUDOL 300 og 300S er en tyktflytende rustbeskyttelsesvoks
uten løsemiddel. 300S er en spraykvalitet som kan påføres uten
oppvarming. Brukes som rustbeskyttelse på bilens understell og
gir en myk vokshinne. Har gode penetrasjonsegenskaper og
brukes derfor ofte som eneste produktet på understellet. Den
tørker langsomt og gir ikke grunnlag for tørrsprekker. Farge:
Svart.
NOXUDOL 301 er et løsemiddelfritt, tyktflytende (tixotropisk)
og kjemisk armert rustbeskyttelse for understell. Bygger etter
påføring en myk film som deretter herder til en voks. Kan også
benyttes som transport og lagringsbeskyttelse for maskiner,
maskindeler, stålkonstruksjoner mm. Vann- og fuktavvisende.
NOXUDOL 910-L er et sort tykk High Solid produkt med ca
85% innhold av tørrstoff. Produktet består av bitumen, vokser,
rustbeskyttelsesinhibitorer og lavaromatisk løsemiddel. Benyttes
ved profesjonell antirustbehandling av understell på kjøretøy
hvor man ønsker mindre løsemiddelinnhold.

NOXUDOL 950 er et brunt tykt løsemiddelsbasert produkt med
høyere innhold tørrstoff enn tradisjonelle produkter. Inneholder
ca 70% tørrstoff. Produktet tørker raskt og er beregnet for bruk
ved profesjonell antirustbehandling av understell på kjøretøy.
Spesielt egnet på overflater som er ekstra utsatt for stensprut
og liknende.
NOXUDOL 1100 er en vannbasert slitasjebeskyttelse for bilens
hjulhus og understell med meget gode rustbeskyttelsesegenskaper. Har vedheftegenskaper og slitestyrke. Produktet pensles
eller sprøytes på i jevn tykkelse på ca 0,2-0,5 mm tørrfilm,
avhengig av underlag. NOXUDOL 1100 krever rene overfalter
for god vedheft, men kan påføres på fuktig overflate. Over
malingsbar.
NOXUDOL 700 er en tynn rustbeskyttelsesvoks helt uten
løsemiddel med meget bra penetrasjon i falser og hulrom.
Brukes først og fremst i bilens hulrom, men går også å bruke
som eneste produkt på understellet. Kan legges på overflater
som allerede har begynt å ruste. Produktet tørker aldri helt, men
størkner til en myk og fuktavvisende vokshinne.
NOXUDOL 720 er et tynt vannbasert antirustmiddel helt uten
løsemiddel, som blant annet benyttes som hulromsbeskyttelse i
bilproduksjon. Takket være kraftig tixotropiske egenskaper
drypper den minimalt etter påføring, produktet er vel penetrerende og drypp fri 10 min etter påføring. Noxudol 720 er beregnet
for bruk ved profesjonell innvendig hulromsbehandling av
kjøretøy, den er ikke beregnet for bruk som primer og kan
derfor ikke bli påført slitasjebeskyttelse utenpå.
NOXUDOL 730 TRANSPARENT er en høypenetrerende og
fuktfortrengende tynt produkt som brukes ved profesjonell
antirustbehandling av hulrom, plateskjøter og kanaler på
kjøretøy. Noxudol 730 benyttes spesielt der man ønsker et
mindre iøynefallende rustbeskyttelsesprodukt eller om man
ønsker mindre innhold av løsemiddel. Noxudol 730 er basert
på blant annet voks, sulfonat og olje, samt delvis oksidativt
tørkende.
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NOXUDOL 300 og 300S er en tyktflytende
rustbeskyttelsesvoks uten løsemiddel. 300S er
en spraykvalitet som kan påføres uten oppvarming. Brukes som rustbeskyttelse på bilens
understell og gir en myk vokshinne. Har gode
penetrasjonsegenskaper og brukes derfor ofte
som eneste produktet på understellet. Den
tørker langsomt og gir ikke grunnlag for
tørrsprekker. Farge: Svart.

NOXUDOL 1100 er en vannbasert slitasjebeskyttelse for bilens hjulhus og understell med
meget gode rustbeskyttelsesegenskaper. Har en
god støydempende effekt. Er også svært godt
egnet til å beskytte tregulv i bobiler og ble laget
spesielt med tanke på tregulv ved bussproduk
sjon i Europa. Produktet er laget for å hindre
fuktighet i å komme inn i treplatene. Krever rene
overflater for god vedheft. Hurtigtørkende ved
18-20 grader og tørt miljø. Kan påføres med
sprøyte. Overmalingsbar.

NOXUDOL 700 er rustbeskyttelsesvoks helt
uten løsemiddel med meget bra penetrasjon i
falser og hulrom. Brukes først og fremst i bilens
hulrom, men går også å bruke som eneste
produkt på understellet. Kan legges på overflater
som allerede har begynt å ruste. Produktet
tørker aldri helt, men størkner til en myk og
fuktavvisende vokshinne.

NOXUDOL 720 er et tynt vannbasert antirustmiddel helt uten løsemiddel, som blant annet
benyttes som hulromsbeskyttelse i bilproduksjon. Takket være kraftig tixotropiske egenskaper
drypper den minimalt etter påføring, produktet er
vel penetrerende og drypp fri 10 min etter
påføring. Noxudol 720 er beregnet for bruk ved
profesjonell innvendig hulromsbehandling av
kjøretøy, den er ikke beregnet for bruk som
primer og kan derfor ikke bli påført slitasje
beskyttelse utenpå.

NOXUDOL ZINK SPRAY er en rustbeskyttende
grunnfarge for bilen, båten og hjemmet. Gir en
rustbeskyttelse på lik linje som ved galvanisering.
Brukes til jern og ståloverflater, sveisefuger,
kuttede flater og på galvanisert materiale.
Inneholder mer enn 90% zink.

NOXUDOL 3100 er en vannbasert viskoelastisk
polymerbasert lyddempingsprodukt. Noxudol
3100 er meget god vedhefteegenskaper og er
vannfast når den er ferdig tørket. Inneholder
antirustmiddel og fungere også som kondensbeskyttelse. Har meget høy dempingsfaktor til
tross for lav vekt, cirka halve vekten sammenliknet med tradisjonelle asfaltmatter. Noxudol
3100 har meget god motstandsdyktighet.
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INDUSTRI / OFFSHORE
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Mercasol antirustmidler og Noxudol lyddempingsmasse benyttes i dag innen
PDI bilimport, bil-, tog- og bussproduksjon, annen industri, shipping og offshore.
Moderne produkter med stor brukervennlighet.
Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon og referanser.
MERCASOL 3102 er et tynt antirustmiddel som brukes for
beskyttelse ved lagring og transport av bearbeidet stål eller
andre metaller. Mercasol 3102 kan også anvendes for å
beskytte lakkerte flater på f eks redskap, maskiner etc. Etter at
løsemiddelet har fordampet, etterlates det en tynn, tørr trans
parent, vokslignende film.
MERCASOL GEVEGUARD 613 er en transparent voksfilm,
løsemiddelbasert for transportbeskyttelse og lagring. Voksen har
gode rustbeskyttelsesegenskaper og utmerket vedheft på
underlaget. Dessuten er tørketiden kort og produktet inneholder
ingen aromatiske løsemidler.
MERCASOL 607 er et tynt lysbrunt løsemiddelsbasert produkt
for rustbeskyttelse ved transport og lagring. Produktet er basert
blant annet på voks og sulfonat, er kraftigt penetrerende og gir
etter tørking en tynn film på ca 20 μm med meget gode
rustbeskyttelses egenskaper. Den anbefales for innendørslagring
i 9-15 måneder eller utendørslagring 1-3 måneder. Produktet
brukes blant annet i offshore virksomhet for beskyttelse innside
rør etc.

NOXUDOL 242 er en polymerbasert transparent produkt med
løsemiddel. Gir en lakkliknende tørr film på 20-30 µm. Tåler
temperaturer på 100 °C, samt opp til 170 °C under kortere
intervaller.
NOXUDOL 244 er et tynt, vannbasert antirustprodukt som etter
tørking dannen er myk fettliknende film på 20-40 µm. Gir en
meget bra rustbeskyttelse på ubehandlede ståloverflater som
lagres innendørs. Er lett å vaske av selv etter langvarig lagring.
NOXUDOL 445 er et lysebrunt, tixotropisk, løsemiddelfritt
antirustmiddel som danner en elastisk, vannavstøtende og
vaselinliknende overflate. Filmen beskytter mot rust og fukt
skader. Beregnet som korrosjonsbeskyttelse for kjøretøy,
maskiner, maskindeler, kanaler, detaljer mm.

LYDDEMPING OG
TERMISK ISOLASJON
Det at vibrasjoner kan forårsake sjenerende lyd i f eks kjøretøy, båter og ventilasjonskanaler
er et velkjent problem. Først og fremst er det i konstruksjoner av metall, plast og glassfiber
hvor disse strukturoverførte lyder oppstår. Noxudol lyddempingsmasse er en effektivt og
tidsbesparende måte og forebygge strukturoverført lyd på.

NOXUDOL 3100 er en vann- og polymerbasert lyddempingsmasse med lav densitet. Med sin viskoelastisitet omvandles
lydbærende resonanser til varme. Produktet har god vedheft og
er vannfast når den har tørket. Noxudol 3100 inneholder
antirustmiddel og fungerer i tillegg som kondensbeskyttelse.

NOXUDOL X9 Varmetap, kuldebroer og kondensering er
vanlige problemer der temperaturforskjeller oppstår. Noxudol X9
er et vannbasert termisk isolasjonsmateriale som kan påføres
både metall og plast. Dette gjør at produktet kan brukes på en
rekke områder og innenfor et bredt temperaturområde.

NOXUDOL 3101 er en vann- og polymerbasert lyddempingsmasse med lav densitet spesielt fremstilt for bruksområder der
det stilles høye krav til brannsikkerhet. Med sin viskoelastisitet
omvandles lydbærende resonanser til varme. Produktet har god
vedheft og er vannfast når den har tørket. Noxudol 3100
inneholder antirustmiddel og fungerer i tillegg som kondensbeskyttelse.

På grunn av den lave varmeledningsevnen til Noxudol X9, gir
massen en veldig god beskyttelse mot kondens. Derfor brukes
produktet til å isolere båtskrog, behandle ventilasjonsanlegg og
varmeisolere deler av maskiner. Noxudol X9 brukes også til å
beskytte industrielle installasjoner. Noxudol X9 er et kondensatdeksel for metall- og plastflater med en tykkelse på 1-3 mm.
Materialet er egnet for skipsskrog, ventilasjonsrom, kanaler etc.

Noxudol 3101 er godkjent for bruk på passasjerbåter etter
følgende sertifiseringer:
- Lloyd Certificate of Fire Approval
- Bureau Veritas Certificate of Type Approval
- Smoke generation 3101 ISO 5659-2 (1994)
- Spread of flame 3101 IMO Resolution A.653(16)
- Noxudol 3101 F0 Class
- Noxudol 3101 M1 Class
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PDI – BILIMPORTANLEGG

VORTEX SPRAYLINER/BEDLINER

Vi leverer Mercasol eller Noxudol antirustprodukter til alle PDI bilimportanlegg i Norge,
og er dermed klar markedsleder. Både Auto Transport Service AS I Drammen,
Harald A. Møller AS i Oslo, Axess i Drammen samt Wallhamn i Sverige benytter
Mercasol/Noxudol antirustprodukter på sine bilimportanlegg. Et godt utbredt samarbeid
med en rekke bilimportører gjør at Enger & Hedlund er foretrukket leverandør.

Vortex har blitt spesielt utviklet for å kunne tåle ekstreme påkjenninger for de fleste
industrielle anvendelser. Det har blitt testet ut i svært tøffe miljøer og
omgivelser og tåler eksponering mot blant annet kjemikalier og petroleumsprodukter.

Det utarbeides sprøyteskjemaer og arbeidsbeskrivelser i tett
samarbeid med bilimportører og bilimportanlegg.
I Norge understellbehandles mellom 50- og 60 000 biler årlig i
importhavn. Nye biler har ofte en bra grunnbeskyttelse mot rust.
Her oppe i Norge har vi et spesielt klima med mye veisalting
vinterstid. Bilene på våre veier utsettes derfor for et ekstra
aggressivt veimiljø med langsiktig risiko for rustskader. Mercasol
har derfor tatt frem tilpassede behandlingsinstruksjoner til nye
biler for å optimere rustbeskyttelsen for norsk forhold. Mange

bilimportører og bilforhandlere anbefaler en slik delbehandling
eller importbehandling for å forbedre rustbeskyttelsen på nye
biler.
Vårt PDI-sortiment har flere ulike produktalternativ. Vi leverer
avhengig av krav produkter med løsemiddel (Mercasol 847 AL og
Mercasol Transparent ML, Noxudol 950 Bronze, Noxudol 730
Transparent), High Solid produkter med 80-85% tørrhet (Mercasol
849/827), samt produkter helt uten løsemiddel (Noxudol 300,
301, 720 og 1100).
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VORTEX SPRAYLINER/BEDLINER
Vortex er spesielt godt egnet som sprayliner/bedliner, men kan også
brukes på metall, aluminium, tre, betong, kort sagt alle harde flater som
du av ulike grunner bør beskyttes. Den har meget god bindingsevne mot
de fleste materialer. Kan påføres på både vertikale og horisontale flater og
typiske bruksområder er gulvflater, containere, rør, tanker og lasteplan for
alle typer godstransport.
Enger & Hedlund leverer både
produkt og utstyr til Vortex.
Vortex™ inneholder ingen
osonreduserende organiske
løsemidler (VOC) og heller ikke
klorfluorkarboner (KFK)

NØDVENDIG FORARBEID
CHELADE vannbasert rustomvandler. Skaper en kjemisk reaksjon og gjør rust om til en
solid primer. Minimerer forberedende arbeid i forhold til rustbehandling.
RUSTKILLER EXP Består av en sterkt penetrerende olje som trenger ned i metallets
porer. Nøytraliserer galvaniske spenninger som er årsaken til rusten. Produktet virker på
tvers av alle metaller og legeringer. Kan sprøytes eller pensles på. Overflaten må være fri for
rust før påføring.
MERCASOL LAKKSKYDD Beskytter bilen mot sprøytestøv ved understellsbehandling.
Sprøytes over hele bilen før understellsbehandlingen starter. Det er ikke nødvendig at bilen
er ren før påføring.
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AMERICOL PRODUKTER
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Americol er en serie med en rekke avfettings- og rengjøringsmidler for det
profesjonelle markedet. Benyttes innen bransjer bil-, transport-, fiske-, produksjonog annen industri. Effektive brukervennlige produkter som gjør rengjøring lettere.
Produkter som er utviklet med tanke på spesifikke bruksområder og egenskaper.

HS CLEANER er et moderne miljøvennlig
alkalisk vaskemiddel. Et ypperlig universal
produkt for motorer, maskiner, ut- og innvendig
vask av biler, campingvogner, gulvvask, interiør,
sanitær m.m. 0,5/20/200 L

CAR & TRUCKWASH Legger et stabilt og
effektivt skumteppe – selv på vertikale flater.
Løsner kraftig industriell forurensning. Emulgerer
lett med alle typer forurensning og gir effektiv,
stripefri rengjøring. 1/20/200 L

INTEREIN er et høykonsentrert effektivt
rengjøringsmiddel med behagelig lukt. Ypperlig
for understellsvask av kjøretøy, samt annen
rengjøring. Kan brukes både manuelt og med
høytrykkutstyr. 10/200 L

UNICOL VLF Spesielt effektivt gulvvaske
middel. For bruk i gulvvaskemaskiner og perfekt
til bruk i industrielle lokaler, skoler, sykehus,
idrettshall, fabrikker og verksteder. 10 L

MICRO 2000 HD SHAMPOO er et unikt
vannbasert avfettingsshampoo for utvendig
vask av personbiler, vogntog, busser, maskinrom o.l. Ypperlig til motorvask, regjøring av gulv
etc. Fosfatfri. 20/200 L

MERCASOL CLEANER Miljøtilpasset
kaldavfetting som er ekstremt effektiv og som
brukes ved vanskelige forhold til alle typer
kjøretøy. Løser veldig effektivt opp asfalt,
antirustmiddel, oljer og annet vanskelig
mineralsmuss. Biologisk nedbrytbar. Etterlater
etter avskylling en overflate med glans på
lakkerte overflater. 20/200/1000 L

SHAMPOOWAX Fjerner trafikkfilm med en
stripefri og skinnende overflate. Inneholder gode
vokstilsetninger som gir god vannavstøting
glans. 1/10/200 L

AMEFIX Kraftfull og hurtigvirkende syrebasert
rens og avkalker. Spesielt egnet for fjerning av
kalk, oksidasjoner, rust, sement og veiskitt fra
aluminiumsoverflater, kjøretøy, rør og fliser. Ikke
egnet for rengjøring av kalkholdige steintyper
(marmor). Blandeforhold 1:50 til 1:20 avhengig
av forurensning og overflate. 10 L
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ANTOL 75 brukes til avfetting av nye biler og
understell. Ypperlig til motorvask og annen
industrirengjøring. Kan doseres i hetvannsrenser,
samt brukes som lampeparafin. 20/200 L

PRAKTISK PUMPE OG BRAKETT for
veggmontering av 4,5 kg Handcleaner Yellow.

ANTOL 80 er en hurtigseparerende kaldav
fetting med emulgator. Ypperlig for delevasker.
Løser effektivt antirustmiddel, olje, tjære, asfalt,
veisalt etc. 10 L

ANTOL CITRUS Spesielt egnet for fjerning av
lim, tetningsmidler, fett og tung industriell
tilsmussing. Trygg å bruke på harde overflater
som lastebiler, tanker, metallplater og fliser. 10 L

HANDCLEANER YELLOW Håndrens med
plastkuler og naturlige ingredienser og en frisk
sitrusduft. Effektiv mot fett, tjære, blekk, lim og
maling. Rengjør og fukter hendene og motvirker
hudirritasjon. 4,5 kg

HANDCLEANER PAINT EX PRO Håndrens
spesielt utviklet for å løse opp lakk og malings
produkter, harpiks, silikoner, lim og tetnings
midler. Rengjør og fukter hendene og motvirker
hudirritasjon. 3,8 L

W W W.E N G E R H E D LU N D .N O
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KERAMISK LAKKBESKYTTELSE
Drop Off keramisk lakkbeskyttelse tåler avfettingsmiddel, veisalt, sur nedbør, UVstråler,
sollys, frost og fugleavføring mye bedre enn de tradisjonelle lakkbeskyttelsene gjør.
Drop Off er et av de få merker som er uten silikon, teflon eller voks, og er langt bedre
enn de tradisjonelle lakkbeskyttelsene som finnes i dag.

DROP OFF KERAMISK LAKKBESKYTTELSE Drop Off keramisk lakkbeskyttelse
danner en klar, hard og ekstremt holdbar keramisk beskyttelse etter herding.
Tåler avfettingsmiddel, veisalt, sur nedbør, UV-stråler, sollys, frost og fugleavføring
mye bedre enn de tradisjonelle lakkbeskyttelsene gjør.
Legges av sertifiserte Drop Off sentre, og ved utlevering av behandlet kjøretøy gis
garantisertifikat med 5 års gyldighet. 10 ml / 30 ml

5

DROP OFF CLEANER Påføres ren og forberedt
lakkoverflate før påføring av Drop Off Keramisk
Lakkbeskyttelse. Fjerner gjenværende fett og
smuss og sikrer et godt sluttresultat med
keramisk lakkbeskyttelse. 500 ml / 5 L

DROP OFF KERAMISK SHAMPOO For
dagligvask av bilen. Gir skinnende blank bil som
holder glansen betydelig lenger enn ved bruk av
vanlige shampoo-produkter. Det keramiske innholdet gjør den perfekt til å ivareta den keramiske
beskyttelsen på en bil som er behandlet med
Drop Off Keramisk Lakkbeskyttelse. Bruksferdig
produkt som ikke skal blandes ut. 500 ml

DROP OFF TOP GLOSS Gir en fantastisk glans.
Drop Off Top Gloss benyttes også på årlig
vaskekontroll for å gjenopprette glansen slik den
var etter første behandling med Drop Off Keramisk
Lakkbeskyttelse. Påføres ved å jevnt stryke
produktet ut på overflaten, vente noen minutter,
og tørke av med microduk. 500 ml

DROP OFF TEKSTILIMPREGNERING Trekker
inn i tekstiler og danner en beskyttende barriere
som avstøter vann og annet smuss. 1 L

DROP OFF SKINNIMPREGNERING Til vedlikehold og beskyttelse av skinnseter. Bevarer skinnets
mykhet og gir en vannavstøtende overflate.

MICRODUK – ECO-WIPE En rimelig og tynn
microduk til f.eks. forberedende påføringer med
Drop Off Cleaner samt første avtørk av Drop Off
Keramisk Lakkbeskyttelse.

MICRODUK – KOENIGSEGG Microduk i høy
kvalitet som kan vaskes etter bruk. Svært godt
egnet til høyglans polering.

PÅFØRINGSSVAMP Svamp til påføring av
Drop Off Keramisk Lakkbeskyttelse.

OPPTIL

års

GARANTI

Drop Off sertifkat leveres
ved behandling.

DROP OFF DEKK & MOTORGLANS Konsentrert dekk og motorglans som blandes ut med
vann. Enkel og rask påføring med svamp eller
lignende. Vannbasert. Inneholder ikke silikon. 5 L

PÅFØRINGSPADS Pads til påføring av Drop Off
Keramisk Lakkbeskyttelse.

PUSSESKINN Pusseskinn av høy kvalitet for
avtørking av våte overflater og unngå kalkflekker.

DROP OFF GLASSBESKYTTELSE Danner en
vannavstøtende overflate på glasset. Gir en sterk
beskyttelse av glasset samtidig som vanndråper
«preller» av overflaten med fartsvinden. 10 ml
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MARINE GLASSCOAT TIL BÅT OG BOBIL
Marine Glasscoat er et helt nytt sortiment av produkter for
vedlikehold og pleie av båter. I tillegg er produktserien ypperlig til bruk
på andre glassfiberoverflater, som for eksempel bobiler.

FANTASTISK FINISH OG GLANS

MARINE GLASSCOAT – ET KVALITETSPRODUKT

Marine Glasscoat er en helt ny og unik metode for en beskyttelse
som varer og gir en helt fantastisk finish og glans. Marine
Glasscoat har en holdbarhet på minst to år, avhengig av båtens
opprinnelige tilstand. Dette er enestående og gir båteiere en
svært mye lettere jobb med å holde gelcoaten blank og
beskyttet.

Anerkjent kvalitet

Brukte båter må rubbes/poleres før Marine Glasscoat påføres.
Marine Glasscoat vil gjøre at glansen holder seg i flere år,
gelcoaten blir ikke matt og sorte striper er lett å fjerne.
Marine Glasscoat har en herdetid på 48 timer. Ved behandling
under fenderlist bør båten ligge på land 7 til 10 dager før
sjøsetting.

Marine Glasscoat er en helt ny produktserie for båt. Produktene
stammer fra produsenten som også har utviklet og produserer
Drop Off Keramisk Lakkbeskyttelse for bil. I Norge har Drop Off
på kort tid blitt den ledende kjeden av sentre som leverer
keramisk lakkbeskyttelse for biler.
Avansert beskyttelse
En kjemisk reaksjon direkte på overflaten med Marine Glasscoat
jevner ut små riper og gir en blank og ny overflate med overlegen
holdbarhet og beskyttelse. Med en årlig oppfølging gis det 2 års
garanti på behandlingen.

KERAMISK GELCOATBESKYTTELSE
Påføres med liten svamp etter at båten er
rubbet, polert og vasket. Gir en beskyttende
keramisk overflate som holder i minst to år.
15 ml / 30 ml

GELCOAT GLOSS Et svært effektivt produkt
som benyttes ved kontrollvask av en overflate
som er behandlet med Marine Glasscoat.
Gelcoat Gloss forlenger effekten av beskyttelsen
og gjenoppretter glans og vannavrenning.
Gelcoat Gloss er en keramisk spraypolish som
gir ekstremt blank overflate. 500 ml

GELCOAT WASH Kraftig alkalisk vaskeprodukt
for gelcoat. Brukes for beste rengjøringseffekt av
skrog. 1 L

KERAMISK BÅTSHAMPO Keramisk båt
shampo med unike vaskeegenskaper. Gir en
svært god avrenning av vann etter vask.
1 L og 5 L (konsentrat)

Også til bobiler
Marine Glasscoat kan brukes på alle glassfiberflater der man
ønsker høy finish og lang holdbarhet. På bobiler benyttes Marine
Glasscoat Keramisk Gelcoatbeskyttelse på glassfiber/plastikk,
mens Drop Off benyttes på metallkarosseri på for eksempel en
halvintegrert bobil.
Marine Glasscoat vs. polish

GELCOAT CLEANER Kraftig rengjørings
produkt for å avfette og tørke bort resterende
restpartikler og silikon. Denne må alltid benyttes
før keramisk beskyttelse legges på. 500 ml / 5 L

POWER WASH Kraftig alkalisk vaskeprodukt for
grov rengjøring. Fjerner vanskelig smuss, sot, fett
og olje. En av Europas ledende vaskeprodukter
for båt. 1 L

Marine Glasscoat Keramisk Gelcoatbeskyttelse gir en keramisk,
glatt og glansfull overflate som blir vesentlig hardere og mer
holdbar en tradisjonell polish.
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HØYTRYKK
Sprøyting med høytrykk er den vanligste metoden for påføring av forskjellige antirustmidler,
industriprodukter, lakkskydd ol. Det gir blant annet god kontroll på mengde produkt der det er
vanskelig å visuelt kontrollere påføringen (f.eks inne i hulrom, kanaler etc).

VI KAN UTSTYR
– SPØR OSS OM RÅD!

PUMPER OG TILBEHØR

STORT UTVALG
– RASKE LEVERANSER!
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WIWA ANTIRUSTPUMPE
Antirustpumpe med 1:33 trykkutveksling.
En rustfri pumpekonstruksjon
spesielt konstruert for sprøyting av
antirustprodukter.
93018670

ASSALUB ANTIRUSTPUMPE
1:26 komplett for bruk til fat.
Uten regulator.
93018610

WR320 ANTIRUSTPUMPE
1:32 komplett for brukt til fat.
Helfatsrør, fatforskruing.
Ikke regulator.
93018650

WR 320 PUMPEKIT
TIL LYDDEMPING
20 ltr komplett kit. Støydemping.
93018501

GRACO KING
HØYTRYKKSPUMPE
1:70 trykkutveksling for bruk til
container. Pålitelig XL-motor
med skarpe, jevne overganger,
lav pulsering, filterregulator
med høy kapasitet samt
smøringsalternativ for
ekstreme driftsforhold.
93018675

LARIUS VEGA
HØYTRYKKSPUMPE
Høytrykkspumpe med 1:23
trykkutveksling. Kan også leveres
med tralle eller veggbrakett.
93018676

LARIUS GHIBLI
HØYTRYKKSPUMPE
Høytrykkspumpe med 1:30
trykkutveksling. Kan også leveres
med tralle eller veggbrakett.
93018677

LARIUS NOVA
HØYTRYKKSPUMPE
Høytrykkspumpe med 1:60
trykkutveksling. Kan også leveres
med tralle eller veggbrakett.
93018678

ASSALUBE REP SETT
NEDRE DEL
93018612

ASSALUBE PUMPE REP SETT
LUFTMOTOR
93018613

WR320 REP SETT
PAKNINGER
93018652

WR320 KOMPL BUNNFILTER
til sugerør.
93018653

SPRØYTEUTSTYR
Enger & Hedlund AS importerer og leverer sprøyteutstyr som benyttes ved
profesjonell understellsbehandling av biler, busser, lastebiler samt offshore og
annen industri. Leverer forskjellige pumper, pistoler, munnstykker, verktøy,
dyser m.m. Også pakkeløsninger med komplette sett.
Riktig utstyr gjør resultatet bedre, mer økonomisk samt en bedre bruker
vennlighet. Sprøyteutstyr for lyddemping, kondensbeskyttelse og annen
industri lagerføres også. Vi tilpasser utstyr etter bruk og behov, samt lager
spesialløsninger der det kreves.

OPPLÆRING OG BRUKERKURS TILBYS OGSÅ.
TA GJERNE KONTAKT FOR MER INFORMASJON OG EVENTUELT TILBUD.
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HØYTRYKK

HØYTRYKK

PISTOLER, TROMLER OG SLANGER

ASSALUBE ANTIRUSTPISTOL
93045000

ASSALUBE REP SETT
Assalube komplett rep. sett.
93048539

J200 ANTIRUSTPISTOL
93045001

REPSETT J200
Komplett nålesett 93045003
Pinne + muttere 93045004
Trigger
93045005
Stor mutter
93045007
Mellomnippel
93052001

DYSER OG MUNNSTYKKER – TYNNSTOFF
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KOMPLETT KROK FLATSTRÅLE TYNNSTOFF
30 cm inkl 6025 dyse
93005960

MERCASOL TURBOSPRØYTE
KOMPLETT KIT
inkl. slangesett 93001000

TROMMEL ANTIRUST 12M
inkl. 12m slange
93085001

SLANGESETT MERCASOL
TURBOSPRØYTE
93001001

HØYTRYKKSLANGE
ANTIRUST 10M
93082000

SPRØYTEPISTOL
UNIVERSAL 1LTR
93014004

HØYTRYKKSLANGE
ANTIRUST 12M
93082001

SLANGE FOR SPRØYTEPISTOL
UNIVERSAL
93014005

FLEKSIBEL KANALSLANGE CONE
Airless, 2000 mm justerbar
cone dyse
93004250

Z-SVIVEL 1/8”
93049000
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JET KROK JUNIOR 4 MM
4 mm komplett inkl dyse
93005800

DYSERØR JET 3,2 MM
3.2 mm inkl dyse
93005901

DYSERØR JET 4 MM
4 mm inkl dyse
93005900

KANALSPYD 360° 6 MM
6 mm, 2 m, 360° dyse
93005360

KANALSPYD 360° 4 MM
4 mm, 2.5 m, 360° dyse
93005361

MUNNSTYKKE JET
3.2 mm, 70 cm, jet dyse
93005221

DØRMUNNSTYKKE 180°
3.2 mm, 70 cm, 180° dyse 93005211
4 mm, 1.3 m, 180° dyse
93005202

SLANGE 1M M/HÅNDTAK
93005010

REPSETT KANALSLANGE
93004000

FLEKSIBEL KANALSLANGE 360°
Airless, 2000mm inkl. 360° dyse
93004200

JET KROK JUNIOR 3,2 MM
3.2 mm spesial inkl dyse
93005802

RETT SVIVEL 1/8”
93049001
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HØYTRYKK

DYSER OG MUNNSTYKKER – TYNNSTOFF

DYSE TC
Dyse TC 613 (650025) 93001365
Dyse TC 413 (400025) 93001340

DYSE 360°
Dyse 360° Topp 2 hull
93003362

REGULATOR OG MANOMETER

DYSE M6
Dyse 4025 M6 93003140
Dyse 6025 M6 93003095
Dyse 8025 M6 93003125

DYSE 360°
Dyse 360° Topp 3 hull
93003364

DYSE 360°
Dyse 360° M6
93003361
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DYSE 180°
Dyse 180° M6
93003181

DYSE 360°
Dyse 360° M3
for 3.2/4 mm
93003363

DYSE JET
Dyse jet junior M3
93003065

DYSE 180°
Dyse 180° M3
for 3.2/4 mm
93003182

DYSE JET
Dyse jet justerbar M6
93003071

LUFTREGULATOR M/KRAN
93011000

MANOMETER 10 BAR
93001200

ANSATSER, KUPLINGER OG FILTRE
25

DYSER OG MUNNSTYKKER – TYKKSTOFF

KOMPLETT KROK FLATSTRÅLE TYKK
Krok: 30 cm inkl 6030 HS dyse
93005950

DYSE TC
Dyse TC 415 (400033)
Dyse TC 615 (650033)
Dyse TC 317 (300050)
Dyse TC 417 (400050)
Dyse TC 617 (650050)

93001540
93001565
93001850
93001840
93001865

VENDBAR DYSE KOMPLETT
Vendbar dyse 511 komplett 93002111
Vendbar dyse 613 komplett 93002113
Vendbar dyse 415 komplett 93002115
Vendbar dyse 617 komplett 93002117
Vendbar dyse 433 komplett 93002133

KOMPLETT KROK FLATSTRÅLE TYKK
Rør: 30 cm inkl 2030 HS dyse
93005965

KOMPLETT FISK
inkl TC dyse 617
93002150

DYSEMUTTER
ALUMINIUM
93006004

DYSE VENDBAR (KUN DYSE)
Dyse vendbar 511 (kun dyse) 93002211
Dyse vendbar 613 (kun dyse) 93002213
Dyse vendbar 415 (kun dyse) 93002215
Dyse vendbar 617 (kun dyse) 93002217
Dyse vendbar 433 (kun dyse) 93002233
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DYSE HS M6
Dysespiss HS 2030 M6
Dysespiss HS 4030 M6
Dysespiss HS 4050 M6
Dysespiss HS 6030 M6
Dysespiss HS 6050 M6

93003144
93003145
93003146
93003150
93003101

DYSEHOLDER FOR VENDBAR DYSE
93002100

HURTIGKUPLING VÆSKE HUNN
93050001

HURTIGKUPLING VÆSKE HANN
93050002

DYSEKROPP MESSING
1/8” INNV.
93006001

DYSEKROPP STÅL
1/8” UTV.
93006002

FILTER 100 MESH
93006100

FILTERDUK 100 MESH
93006102

FILTER 100 MESH TIL HÅNDTAK
J200 PISTOL
93006200

FILTER WR320
93006201

VI FØRER DET MESTE AV SPRØYTEUTSTYR TIL BÅDE
HØYTRYKK OG LAVTRYKK/AIRMIX SPRØYTING.
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LAVTRYKK OG AIRMIX

SANDBLÅSING

Lavtrykk/airmix benyttes for tynnstoff der man ønsker en bedre forstøvning i kanaler/hulrom
(dører, panser, bakluke, kanaler og innvendig i rammer) enn du får med høytrykk.
Med airmix vil man forbruke litt mindre produkt pr flate.

Sandblåsing er en del av et grundig forarbeid der dette er nødvendig
for et godt resultat. Forespør oss på utstyr.

PUMPER OG TILBEHØR

PISTOLER OG SLANGER

SANDBLÅSER KIT 20 LTR
inkl. hjelm 93001501
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SATA AIRMIX PISTOL
93045002
ASSALUBE AIRMIX PUMPE
1:3 for bruk til fat
93018620

LARIUS 1:1 AIRMIXPUMPE
93018679

SANDBLÅSER KIT 60 LTR
inkl. hjelm 93001502
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KANALSLANGE STÅL 1,5M
1.5 m, 8 mm, 360° dyse airmix
93004270

KJEMI

REGULATOR/TÅKESMØRER/
MANOMETER AIRMIX
93001210

DYSER OG MUNNSTYKKER – AIRMIX

KANALSLANGE NYLON 1,5M
1.5 m, 6 mm, 360° dyse airmix
93004260

SLANGE DUO AIRMIX 10M
10 m. To slanger sveiset sammen
93082010

ANSATSER OG KUPLINGER - AIRMIX

DYSESPISS FOR
KANALSLANGE AIRMIX
Messing 360° M8
93003370

LYNFITTINGS
8 mm x ¼” innv. gjenger
8 mm x ¼” utv. gjenger
8 mm skjøt
T-stykke ¼” svivel x utv x utv

93050101
93050102
93050103
93050111

Vi leverer komplette løsninger for
kjemi og skumanlegg samt:
- kjemipumper
- kjemisprøyter
- pistoler
- slanger
- lanser
- injektorer
- dyser
- tromler
- reservedeler

MUNNSTYKKE AIRMIX
Inkl. krok jr 4 mm, inkl. slange
93005911
30 cm, 7 mm, inkl. slange
93005976

HURTIGKUPLING VÆSKE
HUNN AIRMIX
93050000
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HURTIGKUPLING LUFT
HANN
93001302
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TILBEHØR

RENSENÅLER RØDE 12 PK
93019100

RENSENÅLER GULE 6 PK
93019101

PLASTPLUGGER
(pk a 1000 stk)
8 mm sort – 93002008
10 mm sort – 93002010

TILBEHØR

UMBRAKONØKKEL TIL JR-KROK
93019200

VARMEBELTE FAT
93018665

VERNEMASKE 3M 6942
One size
91201000

ARBEIDSLUE
One size
100007

REMOVER SPRAY 45 ML
Mercasol 44601000
Noxudol 44602000
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SENTERBOR ENKEL NC 90
8 mm – 93004080
10 mm – 93004100

SENTERBOR DOBBELT
8 mm – 93004082
10 mm – 93004102

DYSERØR KROK
30 cm, 6 mm
93005999

HULROMSLANGE SPRAYBOKS
93022000

IBC ADAPTER
S60 x 6 innv x 1.1/2”
Cam-Lock type A
93011050

IBC ADAPTER
S60 x 6 innv x 1.1/4”
BSP utv.
93011051

IBC ADAPTER
S60 x 6 innv x 1.1/4”
BSP svivel
93011052

FATFORSKRUING
93019000

RUSTFRITT HELFATSRØR M/KRAN
TIL WR320/Wiwa
93018660

RUSTFRITT HELFATSRØR TIL
WR320/Wiwa
93018665

ALUMINIUM HELFATSRØR TIL
WR320/Wiwa
93018667
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MERCASOL KJELEDRESS
Str M – 91240000
Str L – 91250000
Str XL – 91260000
Str XXL – 91270000

ENGANGSDRESS
Str. L – 91210000
Str. XL – 91220000
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VASKEFRAKK
Str. L – 93007000
Str. XL – 93007001

MATERIELL NORSK ANTIRUSTFORENING

MATERIELL DROP OFF / MARINE GLASSCOAT
Som Drop Off verksted har du tilgang på en del produkter for markedsføring
og presentasjon av Drop Off, samt til å informere nye kunder.

Arial Black:8pt
Arial Bold :7,5pt

NAF GARANTIBEVIS
10x21 cm, pk med 10 stk
99442000

NAF DELGARANTIBEVIS
10x21 cm, pk med 10 stk
99441300

NAF OMSLAGSMAPPE
10x21 cm
99441000

NAF RUSTKONTROLLBLOKK
A4 – 99445000
Volvo 60000301

DROP OFF BROSJYRER
Format liggende A5, 8 sider
Mercedes 60000302 Audi 60000303 Ford 60000304

BMW 60000300

MARINE GLASSCOAT BROSJYRE
Format liggende A5, 8 sider
61000301
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NAF SERVICEKORT
A6 – 99444000

MERCASOL
INNKALLINGSKORT
A6 – 99452000

MERCASOL BEVIS
A5 – 99450000

NAF BROSJYRE A5
”INFO TIL BILEIER”
A5 – 99447000

Mercasol Bil etikett 25x25mm ORG.pdf

1

06.12.12

12.42

METALLSKILT
Format 50x70 cm
99461000

SPEILSKILT
60000310

SKINNMAPPE
Til A5 Drop Off sertifikat
60000320

DROP OFF GULVPAPIR
51x38 cm. 500 stk pr pk
60000330

BEHANDLET
DATO:
NESTE
BEHANDLING
INNEN:

www.mercasol.no

MERCASOL DØRDEKAL
32x62 mm. Rull med 500 stk
99455000

MERCASOL VINDUSDEKAL
Med eget trykk. 50x50 mm
99449000

MERCASOL EPOXY MERKE
25x25 mm, ark med 70 stk
99449010

NAF BROSJYRE
”TA VARE PÅ BILEN”
21x21 cm – 99447020

MERCASOL
ROLL-UP
85x200 cm
99440000

MERCASOL ALU SKILT
Front
Front
lyskasse
lyskasse
100x70
100x70cm.
cm.
50x70
cm – 99454000

NAF ALU SKILT
50x70 cm – 99448000

SKINNMAPPE
Til A5 Mercasol bevis
60000320
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DROP OFF
ROLL-UP
85x200 cm
99462000

MERCASOL GULVPAPIR
51x38 cm. 500 stk pr pk
99456000
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MARINE GLASSCOAT
SJOKKSELGER
Mål h/b/d: 169/42/52 cm
(Totalhøyde 203 cm inkl.
topp-plakat)
61000600

PRODUKT- OG
UTSTYRSKATALOG
Mercasol fatvare / Noxudol fatvare / Industri, offshore og lyddemping / PDI – bilimportanlegg
Mercasol småemballasje / Noxudol småemballasje / Americol produkter / Drop Off – Keramisk

Enger & Hedlund AS, Postboks 686 Strømsø, 3003 Drammen
info@engerhedlund.no - www.engerhedlund.no

www.bk.no 10.2018
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