
Afdækningsprodukter  
til byggeri, industri og hjem 



32
www.anklima.dk www.anklima.dk

1

Let og hurtig at montere

2

Smidig gennemgang

3

Minimerer byggestøv

Enkel og smidig plastfolie med lynlås for dækning af 
fx døråbninger ved renovering.  
Plastfolien forhindrer, at slibestøv og byggesnavs  
spreder sig til de øvrige rum, samtidig med at den 
letter gennemgangen fra rum til rum.

Støvdør med lynlås
Hurtig at montere
Nem gennemgang
Minimerer byggestøv

L-öppningen är öppen vid golvet 
vilket gör det enkelt att rulla in en 
maskin, vagn eller skottkärra. 

Enkel og smidig HDPE-plastfolie med lynlås til 
dækning af fx døråbninger ved renovering. 

Dør med lynlås L

Vare-nr. DB-nr. Mål Box

MY-87-869635 1703905 220 x 112 cm
Åbning: 210 x 60 cm

5/25

L-åbningen er åben ved gulvet, hvilket gør det 
let at køre en maskine, vogn eller trillebør 
gennem åbningen. 

H220 x 112 cm

H210 x 60 cm



32
www.anklima.dk www.anklima.dk

Enkel og smidig HDPE-plastfolie med lynlås til 
dækning af fx døråbninger ved renovering. 

Dør med lynlås U 

U-åbningen gør det muligt at sætte tape op i 
hele rammen og dermed opnå max tæthed.

Vare-nr. DB-nr. Mål Box

MY-87-869630 1703904 215 x 112 cm
Åbning: 185 x 50 cm

5/25

XL-dør med U-lynlås
Enkel og smidig HDPE-plastfolie med lynlås til 
dækning af fx døråbninger ved renovering. 

Vare-nr. DB-nr. Mål Box

MY-87-869632 1703906 250 x 224 cm
Åbning: 185 x 50 cm

5/25

Med en bredde på over to 
meter afgrænser man let 
både større døråbninger 
og mindre rum. 
 
U-åbningen gør det muligt 
at sætte tape op i hele 
rammen og dermed opnå 
max tæthed.

H250 x 224 cm

H185 x 50 cm
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x Aluminiumsstænger med støtteplader 1,5-3,9 m
x Plastfolie 4 x 5 m
x Selvklæbende lynlås 2 m
x End clips
x U-clips
x Transporttaske

4
1 
1 
4 

12 
1

Støvvæg standardsæt

Ved renoveringsopgaver opstår der byggestøv, 
som let spreder sig uden for arbejdspladsen. Cover 
støvvæggen begrænser effektiv spredningen af 
byggestøv.

Plastfolien spændes op med teleskopstænger af 
aluminium mellem gulv og loft og skaber dermed en 
midlertidig væg. I systemet indgår en selvklæbende 
lynlås, som klistres på plastfolien, så der skabes en 
eller flere indgange, som man let kan bevæge sig ud 
og ind gennem.

Støvvæg
Hurtig at montere
Midlertidig og fleksibel
Minimerer byggestøv

Renovering af kontor

Vare-nr. DB-nr. Udførelse Box

MY-87-869001 1703916 Sæt 2
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Renovering af butikslokale

Renovering af trappe

Praktisk opbevaring Renovering af gang

Modvirker slitage, begrænser spredningen af 
byggestøv og afgrænser arbejdspladsen. Produkterne 
er optimale til byggeri, nedrivning, udskiftning af 
faldstammer, maling, slibning, spartling, opsætning 
af fliser, renovering m.m. 

Minimerer byggestøv
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Let og hurtig at montere
Støvvæggen monteres på få minutter, uden at man behøver bruge 
tape eller stige og efterlader ingen mærker på gulv eller loft.

Støvvæggen er fleksibel. Den opbygges efter areal, 
behov eller arbejdstype. Når arbejdet er færdigt, er 
den let at pakke ned og genbruge et andet sted.

Midlertidig og fleksibel

Sæt stangen op med den fjedrende del mod 
loftet. Start i den ene ende og rejs stængerne 
efterhånden.

Fastgør plastfolien længst oppe på stangen 
med End-clipsen.

Pak delene ned i transporttasken og genbrug 
systemet. 

Brug U-Clipsen til at fastgøre plastfolien på 
stængerne.

Sådan laver man en dør: Sæt den selvklæbende 
lynlås fast på det ønskede sted. Åbn lynlåsen og 
skær derefter plastfolien op.

Lås stangen op ved at vride overden mod uret.  
Justér derefter længden op eller ned og lås 
stangen.

Byg en korridor

Byg et rum i rummet

Opdeling af rum

Dør med enkelt lynlås

Dør med dobbelt lynlås

Scan QR-koden for at se en 
kort  video om, hvordan man 
monterer støvvæggen.



76
www.anklima.dk www.anklima.dk

End clips
End clips fæstner plastfolien på  
støttepladerne. 4 stk./pose.

U-clips
U-clips fæstner plastfolien på  
aluminiumsstængerne. 12 stk./pose.

Aluminiumsstænger
Aluminiumsstang med støtteplader. 
Længde: 1,5-3,9 m.

Selvklæbende lynlås
Kan skilles ad. Længde: 2 m. 

Vare-nr. DB-nr. Mål Box

MY-87-869006 1703921 2 m 10
Vare-nr. DB-nr. Indhold Box

MY-87-869004 1703920 4stk./pose 10

Vare-nr. DB-nr. Indhold Box

MY-87-869003 1703919 12stk./pose 10

Tip
Fastgør en laser på 
støvvæggen for  
dobbelt funktion.

Cover støvvæggen kan udbyg-
ges og opgraderes. Supplér 
med ekstra dele for at skabe en 
større afskærmning og en ekstra 
selvklæbende lynlås for flere pas-
sager. Med ekstra tilbehør kan 
Cover støvvæggen tilpasses, så 
den dækker alle behov.  

Tilbehør

Tætningsliste
Tætningsliste i aluminium med skumgummiprofil. Fastgøres 
på aluminiumsstangen for ekstra tæt støvbeskyttelse.

Vare-nr. DB-nr. Mål Box

MY-87-869008 1703901 1,4 m 3
Aluminiumsstang 
købes separat.

Vare-nr. DB-nr. Mål Box

MY-87-869002 1703918 1,5-3,9 m 3
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Selvklæbende
Hurtig montering
Glider ikke

30 stk. selvklæbende ark
Perfekt størrelse til en døråbning

I Cover-serien fås også smidige og handy 
produkter til beskyttelse af underlaget mod 
slid og tilsmudsning under arbejdet.

Beskyt underlaget
Enkelt og smidigt uden tape
Minimerer byggesnavs

Dækfolie til hårde gulve
Beskyttelsesplast til hårde overflader som fx trægulve, 
klinkegulve og bordplader. Den svagt selvklæbende underside 
gør, at dækfolien ligger fast mod underlaget, og man slipper 
for at bruge tape. God til hurtig og effektiv beskyttelse af en 
overflade.

Facebook:

Vare-nr. DB-nr. Mål Box

MY-87-869007 1703900 0,7 x 25 m 16

Vare-nr. DB-nr. Mål Box

MY-87-869010 1703902 115 x 66 cm 8

Klæbemåtte
Klæbemåtten er et hjælpemiddel til at fange snavs, som 
sidder fast under skoene. Yderlaget på måtten har et 
selvklæbende lag, så snavset hænger fast, når man træder på 
det. Yderlaget består af 30 stk. nummererede ark, når et ark 
er beskidt og har mistet sin hæfteevne, hives det af. Perfekt 
størrelse til en døråbning.


