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SUOJATUOTEVALIKOIMA

TECTIS OY 

Tectis Oy on ennakkoluuloton ja joustava, asialleen omistautunut suomalainen perheyritys, joka toimii 
aktiivisesti myös Virossa, Ruotsissa ja Norjassa. Toimimme paikallisesti, verkostoidumme kansainvälisesti. 
Suomen toimintamme on keskittynyt Espoon Kauklahteen, missä sijaitsevat tuotanto, varasto, myynti ja 
hallinto.  

Päätuotteitamme ovat aluskatteet, rakennuskalvot ja -paperit, teipit, suojaustuotteet, sekä niihin 
liittyvät tiivistysmateriaalit. Tunnetuimpia tuotemerkkejämme ovat mm. Anticon Rankka, Sitko Flex, Arvo 
ja Paavo rakennuskalvot ja paperit, Euratex AL, DuPont™ Tyvek ®. 

Rakentamisen ja remontoinnin aikana suojaus on olennainen osa kokonaisuutta. Hyvällä suunnittelulla 
ja laadukkaalla toteutuksella voidaan varmistua, etteivät ympäröivät rakenteet, kalusteet tai seinäpinnat 
vaurioidu ja työtilat pysyvät siistinä. 

Oli kyseessä sitten raskas, vaativa tai kevyempi suojaus, löytyy valikoimastamme tuotteet ja ratkaisut. 
Teemme läheistä yhteistyötä alan ammattilaisten kanssa, jotta olemme tuotekehityksessä aina askeleen 
edellä. Oman tuotannon ja maahantuonnin ansiosta pystymme vastaamaan asiakkaan tarpeisiin 
nopeasti ja joustavasti. Jatkojalostamme useita rullattavia tuotteita omilla koneillamme ja mm. 
aaltopahvin valmistamme alusta loppuun Espoossa. 

Tectis protection katalogista löydät kaikki tarvittavat tuotteet ammattimaiseen rakennuksen 
suojaamiseen ja siivoukseen. Laadukkaita tuotteitamme voi ostaa jälleenmyyjiltämme kautta maan. 

WE’VE GOT YOU COVERED

Antislip surfaceNon-slip bottom ThicknessWater resistant

KATALOGISSA ESIINTYVIEN TUOTTEIDEN SYMBOLIT

Weight BreathableAbsorbent Self-sticking

Shockproof

Recyclable

Flexible



3

SISÄLLYS

RASKAS SUOJAUS    

FloorCover HB -kovalevy  4
 

VAATIVA SUOJAUS    

Rock On Roll    5
FloorCover HC -kennolevy  6 
Maitokartonki    8
Aaltopahvi    9
Karmisuojat    10
Kaide ja kulmasuojat   11
 

KEVYT SUOJAUS    

FloorCover Soft  -lattiasuoja  13 
Sitko tarramuovi   14
Sticky DoorMat -tarramatto  15  
Remppa suojapaperit   16  
Paavo suojapaperit   17
Remonttimatto    18
Ready suojapaperi   19

SUOJAMUOVIT   
 

Rakennus- ja yleismuovit  20
Paint Film suojakalvo   21
Ready suojamuovi   22
Masking film suojamuovi  23

VETOKETJUOVET   24

PEITTEET     
 

Teline- ja yleispeitteet    26
Bio Energiapeite   28
Ressu kevytpeitteet   29

TEIPIT  

Suojaus- ja yleisteipit   30

SIIVOUS     
 

Suursäkit    32
Jätesäkkiteline    33
Jätesäkit ja roskapussit   34

3

Flexible



RASKAS SUOJAUS

FloorCover HB -KOVALEVY 

Kovaksi puristettu puukuitulevy on erittäin kestävä, 
ympäristöystävällinen ja soveltuu rakentamisen ja 
pakkausten suojaamiseen, sekä tilapäisrakenteisiin. 
Käyteään lattioilla ja seinillä. Ei sisällä ympäristölle 
haitallisia aineita. Valmistettu ilman liima- ja 
kemikaalikäsittelyä.

VINKKI!Käytä kovalevyn pinnassa liukueste- 

teippiä työturvallisuuden varmistamiseksi. 

2,7 mm

8 kg /kpl
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NIMIKE

44434 
 
 

175 kpl/lava 
 
 

1220 x 2745 x 2,7 mm 
 
 

MITAT PAKKAUSKOKO



VAATIVA SUOJAUS

 

Heavy duty lattiansuojakartonki 
ammattikäyttöön. Vahva rakenne on iskun 
ja kulutuksen kestävä. Paksu materiaali 
hengittää, joustaa ja hylkii vettä. Suojaa 
kaikenlaisia materiaaleja kuten esim. parketti 
ja laminaattilattiat, laatoitukset, betonilattiat, 
luonnonkivet ja muovimatot. Helppo ja nopea 
levittää suoraan rullasta tai valmiina arkkina. 
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NIMIKE

44431 

44432  

12 rll/lava (750 g/ m²)

500 kpl/lava (850 g/ m2) 

1000 x 30000 mm  30 m² 

1000 x 1200 mm  (Levy)

MITAT PAKKAUSKOKO

1,2 mm

750 - 850 g / m²
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FloorCover HC -KENNOLEVY 

FloorCover -kennolevyt ovat kevyitä, 
monikäyttöisiä ja iskunkestäviä suojia 
ammattikäyttöön. Taitettavuuden ansiosta 
helppo kuljettaa, asentaa ja muotoilla. 
Suojaa pintoja lialta, pölyltä, iskuilta, 
roiskeilta ja nesteiltä. Peittää nopeasti 
käytävät ja seinät.  Materiaali kierrätettävää 
PE muovia. 

NIMIKE

07318

07432

44433  

500  kpl/lava | 250 g/ m2

335 kpl/lava | 400 g/ m2

335 kpl/lava | 400 g/ m2 
 

1200 x 2400 x 2 mm (musta)

1200 x 2400 x 3 mm (valkoinen)

1000 x 1200 x 3 mm (valkoinen) 

MITAT PAKKAUSKOKO
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VAATIVA SUOJAUS

VINKKI!Jos käytät kennolevyä lattiasuojauksessa, asenna pintaan 

liukuesteteippiä työturvallisuuden varmistamiseksi.
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VINKKI! 

Kennolevystä voi muotoilla nopean 

suojan erilaisiin kaiteisiin.

2-3 mm

n.250-400 g/m²
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MAITOKARTONKI 

Muovilaminoitu kerrosrakenteinen kartonki 
vaativaan suojaukseen. Vahva, joustava ja vettä 
hylkivä. Linjasaneerauksen ykkösvaihtoehto. 
Käytetään laajojen pintojen ja pitkien käytävien 
nopeaan suojaamiseen esim. maalaus- ja 
tasoitetöiden yhteydessä. Suojaa tehokkaasti 
kerrostalojen rappukäytäviä saneeraustyön 
aikana.  

Made in Finland
8

LINJASANEERAAJAT HUOMIO! 

Saatavilla myös alle 1 m leveänä.

NIMIKE

44413 
 
07316 

44421 
 

60 rll/lava | 270 g/m² 
 
20 rll/lava | 270 g/m² 

20 rll/lava | 380 g/m² 

 

25 m² | 85-130 cm x 20-30 m
 
75 m² | 120 cm x 63 m  

75 m² | 85-130 cm x 58-88 m  
  

MITAT PAKKAUSKOKO

VAATIVA SUOJAUS

n.0,30-0,90 mm
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AALTOPAHVI 

Vahva, kevyt ja joustava aaltopahvi monenlaiseen 
suojaamiseen. Materiaalina poimutettua 
flutingia, jota tukee testliner kerros. Ruskea 
pahvi ei sisällä muovia tai väriaineita. Iskuja 
vaimentava rakenne ja yksipuoleinen aallotus 
kaksinkertaisella pintapahvilla. Neliöpaino noin 
230 g/m². Käytetään pintojen suojaamiseen 
esim. maalaus- ja tasoitetöiden yhteydessä. 
Hengittävän rakenteen ansiosta loistava 
materiaali myös tuoreille lattialaatoituksille.

NIMIKE

07305 
 
07306 

07308 

07307 
 
84219  
 
07300 

07302 

  

120 rll/ lava 
 
60 rll/ lava 

48 rll/ lava 

24 rll/ lava 
 
6 rll/ lava 
 
8 rll/ lava 

4 rll/ lava 

 

1 x 5 m (5 m²) 
 
1 x 10 m (10 m²)  

1 x 15 m (15 m²)  

1 x 30 m (30 m²)  
 
1 x 60 m (60 m²) 
 
1 x 100 m (100 m²) 

1,5 x 150 m (150 m²)  

 

MITAT  PAKKAUSKOKO

VAATIVA SUOJAUS

n.2-3 mm
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KARMISUOJAT 

Valmiit erikoissuojat karmien suojaamiseen. 
Voidaan asentaa myös ilman teippiä. Materiaalit 
ovat kestäviä ja uudelleenkäytettävissä.

10

VAATIVA SUOJAUS

NIMIKE

43356 
 

 

11 kpl/ltk 
 

 

2000 mm (100-180mm karmille)
 

  

MITAT PAKKAUSKOKO

NIMIKE

43352 
 

 

110 kpl/lava 
 

 

1800 mm (80-130mm karmille) 
 

  

MITAT PAKKAUSKOKO

NIMIKE

43358 
 

 

22 kpl/ltk 
 

 

2000 mm (100-140mm karmille)
 

  

MITAT PAKKAUSKOKO

VINKKI! Käytä kierrätettävää mustaa 
PE- suojateippiä suojien kiinnitykseen

KARMISUOJA O-MALLI FOAM

KARMISUOJA U-MALLI KARTONKI

KARMISUOJA U-MALLI STRETCH FOAM
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KAIDE- JA KULMASUOJAUS

Valmiit erikoissuojat kaiteiden ja erilaisten 
kulmien suojaamiseen. Voidaan asentaa myös 
ilman teippiä. Materiaalit ovat kestäviä ja 
uudelleenkäytettävissä.

11

VAATIVA SUOJAUS

NIMIKE

43355
 

 

1800 kpl/lava 
 

 

1800mm (50x30mm)
 

  

MITAT PAKKAUSKOKO

NIMIKE

43353 
 

 

60 kpl/ltk 
 

 

2000mm (20-80mm kaiteelle) 
 

  

MITAT PAKKAUSKOKO

KAIDESUOJA Ω-MALLI FOAM

KULMASUOJA L-MALLI 
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KEVYT SUOJAUS

FloorCover SOFT 

Pehmeä kuitukangaspohjainen porras- ja lattiasuoja 
ammattikäyttöön. Hengittävä mutta kosteuden pitävä 
rakenne. Itsetarrautuvuuden ansiosta helppo ja nopea 
asentaa. Suojaa pintoja lialta, pölyltä, iskuilta, roiskeilta 
ja nesteiltä. Käytetään mm. portaiden, parketin, 
laminaatin ja muiden erilaisten lattiamateriaalien 
suojaamiseen. Vesihöyryn läpäisy 70 g/m²/ vrk. 
Materiaalin paino 180 g/ m².

Uudelleen käytettävissä!

13

NIMIKE

47325

47323

47324

47320
 

24 rll / lava

24 rll / lava

12 rll / lava

12 rll / lava

0,65 x 25 m (16,25 m²)
 
1 x 25 m (25 m²)

1 x 50 m (50 m²)

2 x 50 m (100 m2)  

MITAT PAKKAUSKOKO

70 g/m²

n.2-3 mm
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SITKO TARRAMUOVI  

Itseliimautuva suojamuovi lattioiden, ikkunoiden ja 
muiden herkkien pintojen suojaukseen. Suojamuovi 
on vesitiivis ja kevyen liimapinnan ansiosta helppo 
asentaa ja poistaa käytön jälkeen. Lattialevitys 
voidaan tehdä erityisen nopeasti rullalevitin- työkalun 
avulla. 

1414

NIMIKE

27520 

27521

 

4 rll/ltk

1 kpl

 

0,6 x 100 m  (0,12 mm) 

Rullalevitin

  

MITAT PAKKAUSKOKO
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TARRAMATTO
Sticky DoorMat  
 

Lattialle asennettava pölyä ja likaa 
keräävä tarramatto, jossa 30 ohuempaa 
repäistävää tarrakerrosta. Tarrapinta 
poistaa likaa kengistä ja erilaisista 
renkaista. Matto asetetaan oviaukkojen, 
portaiden tai käytävien eteen. 
Asennetaan suoraan lattiaan tai tectis 
FloorCover HC alustalle. 

NIMIKE

27522 
 
 

10 mattoa/ltk

 
 

660 x 1140 mm 
 
 

MITAT PAKKAUSKOKO

1 matto = 30 tarra-arkkia
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Remppa- suojapaperiperheen erivahvuisista 
suojapapereista valitset tarpeisiisi soveltuvan 
suojan jokaisen kohteen tarpeen ja vaatimusten 
mukaan. Remonttipaperi, suojakartonki 
ja suojapahvi on valmistettu kestävästä 
pitkäkuituisesta kraftlinerista, eli voimapaperista. 
Lattiasuoja on 2- kerroslaminaatti, missä toinen 
puoli on PE- muovia.  

16

NIMIKE

07310 
 
07313 

07311 

07312   

100 rll/lava 
 
25 rll/lava 

50 rll/lava 

100 rll/lava  
 

Remonttipaperi  30 m² (125 g/m²)  
 
Suojakartonki  100 m² (200 g/m²) 

Suojapahvi 100 m² (150 g/m²) 

Lattiasuoja  (paperi-PE-paperi) 50 m²  
 

MITAT PAKKAUSKOKO
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Paavo- suojapaperiperheen erivahvuisista suojapapereista 
valitset tarpeisiisi soveltuvan suojan jokaisen kohteen tarpeen 
ja vaatimusten mukaan. Remonttisuojat lattioille ja muille 
suojattaville pinnoille. Valmistettu testlinerista, eli kierrätys-
kuidusta. Muovipintainen suojapaperi 30 m2 täydentää Paavo 
tuoteperheen kosteudenkestävyytensä ansiosta.   
Edullisempi tuoteperhe! 

17

NIMIKE

07304 
 
07319 

07309 

07283 

07314

07281

07282

84211  

150 rll / lava

100 rll / lava

100 rll / lava

30 rll / lava

25 rll / lava

20 rll / lava

16 rll / lava

100 rll / lava

Suojapaperi 20 m²  
 
Suojapaperi 30 m² 

Remonttisuoja 30 m²  (120 g/m²) 

Suojapahvi 100 m²  (150 g/m²) 

Suojakartonki 75 m² (200 g/m²) 

Suojakartonki 100 m² (200 g/m²)
 
Suojakartonki 100 m² (300 g/m²)

Suojapaperi- muovi 30 m² (140 g/m²)

MITAT PAKKAUSKOKO

VINKKI! 
Käytä teippauksessa 

ympäristöystävällisempää 

ruskeaa rakennusteippiä.  
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NIMIKE MITAT PAKKAUSKOKO

REMONTTIMATTO 

100 % kierrätetysmateriaalista valmistettu 
kuitukangaspohjainen remonttimatto 
tilapäissuojaukseen ja yleiskäyttöön. 
Nukkapintainen kuitukangas suojaa arkoja 
pintoja naarmuuntumiselta ja iskuilta. 
Alapuolella muovipinta, joka suojaa lialta, 
pölyltä, roiskeilta ja nesteiltä. Käytetään 
esimerkiksi kulkuväylillä suojaamaan 
lattiamateriaalia työmailla ja remonteissa. 
Käytetään usein tavarankuljetuksissa 
ja varastoissa. Suojaa myös kalusteita 
muuttamisen yhteydessä. 

47321 
 
 

70 rll/lava 
 
 

1 x 10 m  (10 m²) 
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READY SUOJAPAPERI 

Ready suojapaperi on tarkoitettu lattia- ja 
seinälistojen suojaukseen maalaustyön 
yhteydessä. Helppo ja nopea asentaa valmiin 
teippireunuksen ansiosta. Kätevä ja ekologinen 
suoja erilaisiin rajauksiin. 

19

NIMIKE MITAT PAKKAUSKOKO

48026 
 
 

48 rll/lava 
 
 

180 mm x 20 m 
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Invented in Finland
Invented in Finland

RAKENNUS- JA 
YLEISMUOVIT 

Laadukkaat suojamuovit yleissuojaukseen. Muovit 
suojaavat pintoja lialta, pölyltä ja roiskeilta. Valmistetaan 
kierrätettävästä polyeteenimuovista. Rakennusmuovi 
Clear PE valmistetaan neitseellisestä polyeteenistä. 
Rakennusmuovi Recycled PE valmistetaan kierrätetystä 
polyeteenistä. Tuotesarjan kalvoja löytyy 0,09 mm, 0,1 mm 
tai 0,2 mm paksuisena ja useilla eri leveyksillä.  

Huom! Nämä muovikalvot eivät sovellu 
höyrynsulkukäyttöön.  

20

NIMIKE

NIMIKE

NIMIKE

MITAT

MITAT

MITAT

MITAT

PAKKAUSKOKO

PAKKAUSKOKO

PAKKAUSKOKO

84248 
 
84247 

84246 

84333 

 

08010 
 
08006 

08002 

 

08012 
 

 

1500/3000 mm x 9 m (27 m²) 0,2 mm / 5 kg
 
1500/3000 mm x 18 m (54 m²) 0,2 mm / 10 kg    

1500/3000 mm x 45 m (135 m²) 0,2 mm / 25 kg  

1500/3000 mm x 97 m (291 m²) 0,09 mm / 25 kg    

 

1500/3000 mm x 10 m  (30 m²) 0,2 mm  
 
1500/3000 mm  x 20 m  (60 m²) 0,2 mm   

1500/3000 mm x 45 m  (135 m²) 0,2 mm   

1000/2000 mm x 50 m (100 m²) 0,1 mm 
 

 

75 rll/lava 
 
50 rll/lava 

40 rll/lava 

40 rll/lava 

 

90 rll/lava 
 
45 rll/lava 

29 rll/lava 

 

78 rll/lava 
 

 

SUOJAMUOVIT

RAKENNUSMUOVI RECYCLED PE

RAKENNUSMUOVI CLEAR PE

VINKKI! Käytä kierrätettävää mustaa 
PE- suojateippiä kalvojen kiinnitykseen

RAKENNUSMUOVI RECYCLED PE
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PAINT FILM SUOJAKALVO 

Sähköstaattinen suojakalvo auton ja muiden 
maalauskammiossa tehtävien maalaustöiden 
suojaamiseen. Helppo ja nopea käyttää ja antaa 
täydellisen suojan maalipölyä vastaan. Voidaan 
käyttää myös yleissuojana rakentamisen ja 
remontoinnin aikana esim. kalustesuojana.   

NIMIKE MITAT PAKKAUSKOKO

08018 

08021 

 

4 x 300 m (1200 m²) 0,009 mm

4 x 150 m (600 m²) 0,009 mm
 

 

1 rll/ltk 

1 rll/ltk
 

 

9 µm

VINKKI! 

Rulla toimitetaan laatikossa, 

jossa kätevä muovin annosteluaukko.
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READY SUOJAMUOVI 

Sähköstaattinen Ready suojamuovi on heti 
valmis ja helppo kiinnittää suojattavaan 
kohteeseen kätevän teippireunuksen ansiosta. 
Saatavilla myös annostelija, jolla on helppo 
leikata sopiva määrä suojamuovia. Muovin 
paksuus 0,009 mm. 

22

NIMIKE MITAT PAKKAUSKOKO

48020  
 
48021  

48022  

48023  

48024 

48025 

 

550 mm x 33 m 
 
550 mm x 33 m 

1400 mm x 33 m 

1400 mm x 33 m 

2700 mm x 17 m 

2700 mm x 17 m 

 

48 rll/ltk (sis. Annostelija) 
 
60 rll/ltk  

24 rll/ltk (sis. Annostelija) 

20 rll/ltk 

24 rll/ltk (sis. Annostelija) 

20 rll/ltk 

 

9 µm

 S Y S T E M

 REFILL
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MASKING FILM 

Sähköstaattinen Masking Film suojamuovi 
suojaa pölyltä ja kosteudelta.  Muovin staattiset 
ominaisuudet helpottavat suojaamaan myös 
pystysuorat kohteet kuten esim. keittiön kaapit. 
Muovin paksuus 0,006 - 0,008 mm.

NIMIKE MITAT PAKKAUSKOKO

08015 
 
08016 

08017 

 

4 x 5 m 
 
2 x 25 m 

2 x 50 m 

 

20 rll/ltk 
 
20 rll/ltk  

18 rll/ltk 

 

6-8 µm
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Malli/
Model

1200 mm

2200 mm

D D

Malli/
Model

1200 mm

2200 mm

C C

Malli/
Model

1200 mm

2200 mm

C C

Malli/
Model

1200 mm

2200 mm

D D

Asennusohjeet

VALMIS VETOKETJUOVI

MALLI / 
MODEL 

C

MALLI / 
MODEL 

D

Vetoketjuovi asennetaan oviaukkoon väliaikaiseksi oveksi estämään pölyn ja lian leviämisen tilojen välillä. Loistava 
ratkaisu erilaisiin rakennusprojekteihin. Vetoketjuovi helpottaa työnaikaista liikkumista huoneiden välillä, estämällä 
tehokkaasti pölyn leviämisen ja ilmanvirtaukset. Vetoketjuovi voidaan asentaa useampaan kertaan eri kohteisiin. 

1. Kiinnitä muovin yläreuna teipillä seinään oven päälle. Varmista, että vetoketjukohta tulee 
oviaukon keskelle.
2. Kiinnitä sivut ja *alareuna teipillä ja varmista, että reunoista tulee tiiviit.
3. Muovin kiinnityksen jälkeen ovi on käytettävissä ja voit avata vetoketjun 
 
* D- mallissa alareuna jätetään avoimeksi

• NIMIKENUMERO 43333
• Muovin mitat 2200 mm x 1200 mm
• Paksuus 0,2 mm
• Oviaukon koko 1800 x 800 mm

• NIMIKENUMERO 43334
• Muovin mitat 2200 mm x 1200 mm
• Paksuus 0,2 mm
• Oviaukon koko 2000 x 750 mm

• Vetoketjun molemmissa 
päissä stopparit

• Kaksi kaksipuolista vedintä
• Muoviin ommeltu 

spiraalivetoketjunauha

• Uudelleenkäytettävä
• Kierrätettävää PE muovia

• Vetoketjun molemmissa päissä 
stopparit

• Yksi kaksipuolinen vedin
• Avoin alaosa
• Muoviin ommeltu spiraaliveto-

ketjunauha

• Uudelleenkäytettävä
• Kierrätettävää PE muovia

RECYCLABLE

PVC FREE

VETOKETJUOVET

Myyntipakkaus ei sisällä kiinnitysteippiä. Suosittelemme ensisijaisesti käyttämään valikoimamme PE- pohjaista mustaa suojausteippiä tai 
ympäristöystävällistä ruskeaa rakennusteippiä, jolloin purettavan oven muoviosa voidaan kierrättää täysin, mikäli sitä ei enää käytetä. 
Vetoketjuosa on yhdistelmämateriaalia, jolloin se käsitellään sekajätteenä.
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A
-vetoketju

2000 mm

50 mm

20 mm

C
-vetoketju

2000 mm

100 mm

20 mm

600 mm

I
-vetoketju

2000 mm

100 mm

20 mm

L
-vetoketju

2000 mm

600 mm

100 mm

20 mm

C
-vetoketju

2000 mm

100 mm

20 mm

1000 mm

Asennusohjeet

TEIPATTAVA VETOKETJU

A

L

C

I

1. Poista liimapinnan suojapaperi vetoketjun selkäpuolelta ja asenna muoviin.
2. Avaa vetoketju ja leikkaa teippi ja muovi terävällä katkoteräveitsellä.
3. Leikkauksen jälkeen ovi on käytettävissä ja avattavissa molemmilta puolilta.

Muoviin asennettava vetoketju helpompaan kulkemiseen ja siistimpään ympäristöön rakennus- ja remonttikoh-
teissa. Vetoketju helpottaa työnaikaista liikkumista huoneiden välillä, estämällä tehokkaasti pölyn leviämisen ja 
ilmanvirtaukset. Vetoketjuosa on yhdistelmämateriaalia, jolloin se käsitellään sekajätteenä

NIMIKENUMERO 43335
Oviaukko 2000 mm

NIMIKENUMERO 43337
Oviaukko 2000 mm x 600 mm

NIMIKENUMERO 43336
Oviaukko 2000 mm / avoin alaosa

NIMIKENUMERO 43340
Oviaukko 2000 mm x 1000 mm

NIMIKENUMERO 43338
Oviaukko 2000 mm x 600 mm
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PEITTEET

TELINEPEITE JA TELINEVERKKO 

Telinepeitettä käytetään työmaalla suojaamaan 
työkohteita ja työntekijöitä sääolosuhteilta. Verkko-
vahvisteen ansiosta erittäin luja ja vesitiivis, mutta 
joustava ja valoa läpäisevä. UV- säteilyn ja sään kestävä. 

Telineverkko on erityisen hyvä valinta kesällä ja 
lämpimillä keleillä, sillä se hengittää ja mahdollistaa 
ilman kiertämisen raskasta telinepeitettä paremmin. 
Tiheä verkkorakenne toimii osittaisena sääsuojana 
vaimentamalla tuulen, sateen ja lian suoraa vaikutusta 
ihmisiin ja rakennuksiin.
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NIMIKE MITAT PAKKAUSKOKO

84223 
 
84232

84222

84244 

 

2,25 x 50 m  (112,5 m²)

2,75 x 50 m (137,5 m²)
 
3,30 x 50 m (165 m²)

4,25 x 25 m (106,25 m²)

1 rll / 19,1 kg

1 rll / 23,5 kg

1 rll / 28,1 kg

1 rll / 18,1 kg

NIMIKE MITAT PAKKAUSKOKO

67342 3,30 x 100 m  (330 m²) (TELINEVERKKO) 1 rll / 16,0 kg

NIMIKE MITAT PAKKAUSKOKO

07330 Peitteiden kiinnitysnauha T-FIX 100 kpl / pss

NIMIKE MITAT PAKKAUSKOKO

07320

67331

67338

67329

67339

67340

67343

67341

2 x 20 m (40 m²)

2 x 20 m (40 m²) (VIHREÄ)

2,25 x 50 m (112,5 m²)

2,73 x 20 m (54,60 m²)

2,80 x 50 m (140 m²)

3,30 x 50 m (165 m²)

3,67 x 50 m (183,5 m²)

4,00 x 50 m (200 m²)

1 rll / 5,0 kg

1 rll / 9,8 kg

1 rll / 13,5 kg

1 rll / 7,7 kg

1 rll / 16,8 kg

1 rll / 19,8 kg

1 rll / 22,0 kg

1 rll / 24,0 kg

YLEISPEITE 

Verkkovahvistettu (HDPE) suojakalvo vaativaan ja 
pitkäikäiseen peittämiseen ja suojaamiseen. Erittäin 
vetoluja, kestää kosteutta ja UV- säteilyä. Läpikuultavana 
valoa läpäisevä. Yleispeitteellä suojataan vaativimpia 
kohteita, kuten esimerkiksi ikkuna-aukot ja ovet. 
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BIO ENERGIAPEITE 

Biohajoava ja ympäristöystävällinen peite esimerkiksi 
puu- tai risukasojen peittämiseen. UV- suojattu peite 
on 5 metriä leveä, säilyttää vedenpitävyyden eikä 
kutistu peitteen kuivuessa tai kastuessa. Materiaali 
valmistetaan maissista, kasviöljystä ja biohajoavasta 
polyesteristä ja on ympäristöystävällistä ja 
kompostoituvaa. Maaperässä olevat bakteerit 
hajottavat materiaalin käytön jälkeen. Käyttöikä 
suojaustarkoituksessa 1-2 vuotta. Voidaan hävittää 
polttamalla tai luontoon maaduttamalla. 

NIMIKE MITAT PAKKAUSKOKO

02099

 

5000 mm x 500 m

 

1 kpl

Valitsemalla energiapeitteen tavallisen muovin sijaan voit vaikuttaa pienillä teoilla 

muovin kulutukseen ja luonnon kuormittumiseen.
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RESSU-PEITTEET  

UV-suojatut peitteet soveltuvat sää- ja yleissuojaksi 
rakennustarvikkeille, veneille, autoille, mönkijöille, 
moottoripyörille- ja kelkoille jne. Naruin vahvistetut 
reunat ja purjerenkaat metrin välein. Valikoimassa kolmea 
erivahvuista peitettä.  

BOATS AND CARS
SCAFFOLDINGS

CONSTRUCTIONS
SHELTERS

NIMIKE MITAT PAKKAUSKOKO

07326

07331

07332

07335

07333

07334

2 x 3 m (6 m²)

3 x 5 m (15 m²)

4 x 6 m (24 m²)

5 x 7 m (35 m²)

6 x 10 m (60 m²)

8 x 12 m (96 m²)

25 kpl/ pkt / 15,0 kg

10 kpl/ pkt / 15,0 kg

10 kpl/ pkt / 24,0 kg

4 kpl/ pkt / 14,0 kg

2 kpl/ pkt / 12,0 kg

2 kpl/ pkt / 19,2 kg

Ressu kevytpeite 100 g/ m² 

Ressu kevytpeite Basic

NIMIKE MITAT PAKKAUSKOKO

07337

07339

07341

07353

07343

07352

2 x 3 m (6 m²)

3 x 5 m (15 m²)

4 x 6 m (24 m²)

5 x 7 m (35 m²)

6 x 10 m (60 m²)

8 x 12 m (96 m²)

50 kpl/ pkt / 18,9 kg

30 kpl/ pkt / 28,4 kg

15 kpl/ pkt / 22,7 kg

5 kpl/ pkt / 11,0 kg

5 kpl/ pkt / 18,9 kg

4 kpl/ pkt / 24,2 kg

NIMIKE MITAT PAKKAUSKOKO

07345

07344

07347

07346

07348

07350

07349

3 x 5 m (15 m²)

4 x 6 m (24 m²)

5 x 8 m (40 m²)

6 x 10 m (60 m²)

8 x 12 m (96 m²)

10 x 15 m (150 m²)

12 x 18 m (216 m²)

Ressu kestopeite 180 g/ m²

5 kpl/ pkt / 12,0 kg

3 kpl/ pkt / 13,0 kg

2 kpl/ pkt / 14,4 kg

2 kpl/ pkt / 21,6 kg

1 kpl/ pkt / 17,3 kg

1 kpl/ pkt / 27,0 kg

1 kpl/ pkt / 38,9 kg



3030

TEIPIT

SUOJAUSTEIPIT 

Suojausteipit ammattilaisille.  

YLEISTIETOA 

Kaikkien teippien liima-ainekset ovat herkkiä UV- säteilyn pidempiaikaiselle 
rasitukselle. Markkinoilla ei ole olemassa sellaisia rakennus/ remonttiteippejä, 
jotka kestäisivät pitkäaikaista UV- säteilyä, koska kaikki teipeissä käytettävät 
liimat muuttavat rakennettaan pidempiaikaisessa rasituksessa.  

TECTIS RAKENNUSTEIPIT ORANSSI, KELTAINEN, MUSTA, RUSKEA

• Ilmasto olosuhteista ja kiinnityspinnasta riippuen teippi voi olla 
kiinnitettynä jopa 6 viikkoa. 

• Kovissa lämpötiloissa (+ 60°C) jopa 2 viikkoa.  
• Teipin liimautuvuus ja ominaisuudet ovat erilaisia ilmansuuntien 

vaihdellessa.  
• Teipin tarttuvuus herkkiin pintamateriaaleihin esim. lakattuun puuhun, 

maalattuun metalliin, pehmeisiin muoveihin tai luonnonkiveen on usein 
vahvempi kuin kyseisten pintamateriaalien ankkurointi alustaansa. Kun 
teippi työn jälkeen poistetaan tällaisilta tai vastaavilta pinnoilta, voivat 
nämä vahingoittua tai jättää liimajälkiä.  

• Suora auringonvalo (UV säteily) sekä pidempiaikainen kiinnitys edellä 
mainittuihin pintoihin lisäävät vaurioiden riskiä 

• Ennen käyttöä tulee teipin soveltuvuus aiottuun tarkoitukseen selvittää 
esim. 48 tunnin koekäytöllä. 
 

Rakennusteipit oranssi ja keltainen ovat PVC teippejä.  

Ruskea rakennusteippi on ympäristöystävällisempi, sillä se ei sisällä PVC:tä. 

Musta rakennusteippi on kierrätykseen soveltuvaa polyeteeniä (PE)

TECTIS MAALARINTEIPIT

• Perinteinen maalarinteippi on maalaustöiden rajauksiin ja suojaamiseen 
sekä suojapapereiden ja -muovien väliaikaisiin kiinnityksiin tarkoitettu 
teippi. Soveltuu myös kevyeen pakkaukseen.

• Maalarinteippi Precision, eli tarkkuusteippi soveltuu sileän pintansa 
ansiosta erittäin tarkkoihin ja laadukkaisiin rajauksiin.

• Maalarinteippi UV kestää paremmin auringon UV-säteilyä esimerkiksi 
ulkomaalauksen yhteydessä. 

• Tectis maalarinteipeissä on liima-aineena korkealaatuinen 
luonnonkumiliima, mikä tarkoittaa erittäin laadukasta maalarinteippiä 
ammattikäyttöön.

• Ei pitkäaikaiseen käyttöön. 
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Rakennusteipit

NIMIKE MITAT PAKKAUSKOKO

07527

37929

07508

37927

37928

50 mm x 33 m (Oranssi, PVC)

50 mm x 50 m (Musta, PE)

50 mm x 33 m (Keltainen, PVC)

50 mm x 50 m (Ruskea)

100 mm x 50 m (Ruskea)

36 kpl/ pkt

36 kpl/ pkt

36 kpl/ pkt

24 kpl/ pkt

12 kpl/ pkt

Maalarinteipit

NIMIKE MITAT PAKKAUSKOKO

07901

07902

07903

07904

07905

07908

07910

07907

19 mm x 50 m

25 mm x 50 m

30 mm x 50 m

38 mm x 50 m

50 mm x 50 m

19 mm x 50 m (UV-suojattu, sininen)

30 mm x 50 m (UV-suojattu, sininen)

25 mm x 50 m (Precision, keltainen)

48 kpl/ ltk

36 kpl/ ltk

32 kpl/ ltk

24 kpl/ ltk

24 kpl/ ltk

48 kpl/ ltk

32 kpl/ ltk

36 kpl/ ltk

Liukuesteteipit

NIMIKE MITAT PAKKAUSKOKO

37961

37964

37962

37965

37963

37966

37975

25 mm x 5 m (Musta)

25 mm x 18 m (Musta)

50 mm x 5 m (Musta)

50 mm x 18 m (Musta)

25 mm x 5 m (Valkoinen)

50 mm x 5 m (Kelta-musta)

50 mm x 33 m (Varoitusteippi)

144 kpl/ ltk

96 kpl/ ltk

72 kpl/ ltk

48 kpl/ ltk

144 kpl/ ltk

72 kpl/ ltk

36 kpl/ ltk

Rakennusteipit oranssi ja keltainen ovat PVC teippejä.  

Ruskea rakennusteippi on ympäristöystävällisempi, sillä se ei sisällä PVC:tä. 

Musta rakennusteippi on kierrätykseen soveltuvaa polyeteeniä (PE)
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SUURSÄKKI 

Kun tavallinen pussi tai säkki ei ole riittävän 
kestävä tai kuormalava on ulottumattomissa, 
suursäkit ovat oikea ratkaisu kuorman 
siirtämiseksi. Valikoimassa kolme eri mallia. 
Jokaisessa säkissä 4 nostolenkkiä tasaisen 
kuorman takaamiseksi. Vahva verkko-
vahvisteinen rakenne.  
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NIMIKE MITAT KAPASITEETTI

58205 
 
58204 

58203 

L45 x P45 x K80 cm  
 
L87 x P195 x K95 cm

L91 x P91 x K110 cm 

160L / 250 kg  
 
2 m3 /1000 kg 
 
1 m3 / 1500 kg 
 

SIIVOUS
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JÄTESÄKKITELINE 

Roskispahvi on kehitetty siisteyttä ajatellen. 
Yksinkertainen ja helppo käyttää. Helpottaa 
jätteenkäsittelyä kevyen ja tukevan rakenteensa 
ansiosta. Erillistä telinettä ei tarvita.  
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NIMIKE MITAT PAKKAUSKOKO

58228

 

1200 x 1000 mm

 

1 kpl
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MUSTA JÄTESÄKKI

NIMIKE MITAT PAKKAUSKOKO

08200

08201

58208

08202

58200

58207

08203

08204

75 L / 0,04 mm 

150 L / 0,04 mm

150 L / 0,05 mm (Solmittava)

150 L / 0,06 mm

150 L / 0,09 mm

150 L / 0,14 mm (Erikoisvahva)

200 L / 0,05 mm

240 L / 0,05 mm

20 kpl/ rll |12 rll/ ltk

10 kpl/ rll | 24 rll/ ltk

10 kpl/ rll |12 rll/ ltk

10 kpl/ rll | 12 rll/ ltk

10 kpl/ rll | 6 rll/ ltk

10 kpl/ rll | 6 rll/ ltk

10 kpl/ rll | 12 rll/ ltk

10 kpl/ rll | 15 rll/ ltk

2-KERROS CoEx JÄTESÄKKI

NIMIKE MITAT PAKKAUSKOKO

58201

58215

58202

08213

58206

150 L / 0,05 mm

150 L / 0,06 mm (Solmittava)

160 L / 0,055 mm

240 L / 0,06 mm

350 L / 0,07 mm

25 kpl/ rll | 6 rll/ ltk

10 kpl/ rll | 9 rll/ ltk

10 kpl/ rll | 12 rll/ ltk

10 kpl/ rll | 9 rll/ ltk

10 kpl/ rll | 6 rll/ ltk

ROSKAPUSSIT

NIMIKE MITAT PAKKAUSKOKO

08205

08206

20 L (Sininen)

30 L (Musta)

50 kpl/ rll | 20 rll/ ltk

50 kpl/ rll | 20 rll/ ltk

PAPERI JÄTESÄKKI

NIMIKE MITAT PAKKAUSKOKO

58214
 

150 L 25 kpl/ nippu
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