


Professionella produkter
- För alla ändamål



Produktsortiment 
- Spray



Den mest använda hålrumsprodukten hos Tectyl. 
Helt utan lösningsmedel, vilket gör det bekvämt 
att arbeta med och gör det luktfritt. Produkten är 
mycket penetrerande, färglös och härdar inte.

Cavity Wax Non Solvent

Användningsområde:
Hålrum och på utvändiga ytor där 
det inte finns någon mekanisk påverkan.
Lätt att tvätta bort..

Är en mycket mångsidig och tunnflytande rostskydds-
produkt med god vattenavvisande förmåga och god 
penetrationsförmåga. Produkten är vaxbaserad och 
lämnar en gul vaxfilm.

Cavity Wax Amber

Användningsområde:
Alla metallytor som önskas skyddas mot korrosion. 
I hålrum efter svetsarbete.
Rengörs enkelt med petroleumprodukt.

619890842

619887096



619887095

619887112

Underbody Coating Bronze

Vaxbaserad slitskiktsprodukt med mycket lågt innehåll 
av lösningsmedel. Produkten är extremt hållbar och har 
en brons/mörkbrun färg.

Användningsområde:
Kan appliceras över andra rostskyddsmedel,
och som ett fristående skydd mot mekanisk påverkan.

Stone Chipping Black

Snabbtorkande svart gummifärg (panelfärg). Färgen är 
både skyddande mot stenskott,rost, bullerdämpande och 
kan övermålas.

Användningsområde:
Stenskottsskydd mot särskilt utsatta ytor. 
Bilar, gräsklippare, maskindelar etc.



619887099

619887100

En av de mest använda produkterna i industribranschen. 
På grund av dess mycket vattenavvisande förmåga gör 
det  möjligt att applicera även när ytan är fuktig. 
Produkten är gul och härdar till ett flexibelt vax.

Tectyl Multipurpose Amber

Användningsområde:
All metall som önskas skyddas mot korrosion. 
Rengörs enkelt med petroleumprodukt.

Multipurpose Transparent

Är en mycket mångsidig korrosionsskyddsprodukt, 
helt transparent och färglös. Produkten stelnar helt 
som en mycket flexibel lack. 
Mycket effektiv på förkromade delar.

Användningsområde:
Särskilt bra på elektriska delar som ledningar, kontakter, 
tändspolar, tändstiftskablar, säkringsboxar etc. 
Kan sprutas på plast och gummi.



Multipurpose Waterbased

En mångsidig, flexibel och transparent produkt som härdar  
till en extremt stark film. Bra skydd mot korrosion och repor 
på lackade ytor. Till exempel på paneler vid insteg eller på 
stötfångaren vid bagageutrymmet.

Användningsområde:
Särskilt bra på lackade ytor som måste skyddas mot 
mekaniskt slitage.

619887111

Tectyl är en modern rostskyddsbehandling eller underredsbehandling baserad 
på många års forskning och teknologi. Vi har laboratorier i både USA och 
Nederländerna. 
Sverige och övriga norden är viktiga för framgång och utveckling av produkter. 
Bara för den europeiska marknaden produceras det 150 olika Tectylartiklar. 

På eftermarknaden för bilar används det 5-10 olika produkter för att lösa olika 
uppgifter vid en Tectyl behandling. Vattenbaserade produkter är spännande 
och utvecklingen går snabbt. Idag används dessa först och främst på nya bilar. 
På bilar där det redan är ytrost som vi måste bearbeta, har vaxbaserad Tectyl 
fortfarande en fördel. Vi har möjlighet att ta bort ytrost men att vara tidigt 
ute och förhindra att det kommer någon form av rost är fortfarande det bästa.

På Tectyls youtubekanal finns det mer information om produkterna och hur de 
används och fungerar: https://youtu.be/K_JYA1zsH8w



Kontakt innesälj/kundtjänst
Tel: 020-73 20 00
info@galindberg.se

Teknisk support/sälj
Stefan Hassel
Tel: 070 - 590 41 72

www.galindberg.se


