let´s roll!
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Det är lätt att använda Dalapro rollspackel, men
vi vill ändå ge dig några användbara tips på hur du
bäst utnyttjar spacklets alla fördelar.
Gå in på www.dalapro.se/video så hittar du flera
filmer som demonstrerar hur rollspackel används
på bästa sätt. Där hittar du även en beskrivning
av egenskaperna för alla våra rollspackel.

”MIN BÄSTA UPPTÄCKT – HITTILLS”

kvalitet och bredd

Spackel är en vetenskap. Det vet Berth Westman,

Dalapro har marknadens bredaste sortiment av

utvecklingschef för produkterna i Dalapro-serien, som har

rollspackel. Och gemensamt för samtliga Dalapros

jobbat med spackel i 25 år. För två år sedan upptäckte han

produkter är den höga och jämna kvaliteten som

den perfekta blandningen för rollspackel som nu utvecklats

ger bästa möjliga resultat. Varje gång.

BERTHS BÄSTA
UPPTÄCKT – HITTILLS

till en hel produktfamilj. Det fyller lika bra som traditionellt
spackel – men jobbet görs betydligt snabbare! Dessutom
är det skonsamt för kroppen att spackla med roller.
ROLLSPACKEL
Experience the difference
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”du jobbar snabbare
– och får mer tid till annat”

”du jobbar smartare …”

”… och miljövänligt”

Studier visar att spacklingen tar 30– 40 procent mindre tid

Att spackla är ett tungt arbete, det vet alla som är

Nästan allt rollspackel från Dalapro är Svanenmärkt.

jämfört med traditionell spackling. Vårt rollspackel fyller lika

professionella målare. Rollspackel minskar slitaget på

Det är viktigt då allt fler byggare och beställare vill ha

bra som andra spackel och appliceringen med roller gör

kroppen och ger mer ork både på jobbet och fritiden.

Svanenmärkta hus där hänsyn tas till energi och hälsa

att du lättare kan fördela rätt mängd spackel på väggen.

Med rollspackel jobbar du helt enkelt smartare.

i hela processen.

