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Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. 
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.
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TEC LIMPISTOLER
Profesjonelle limpistoler som limer effektivt og er svært enkle å bruke

TEC 805

TEC 810

TEC 800-SERIEN
Profesjonelle limpistoler som limer effektivt og er svært 

enkle å bruke. Limpistolene er termostatstyrte og det 

rustfrie stålkammeret sikrer en rask oppvarming 

(3-4 min.) og maksimal levetid på verktøyet. Grepet på 

avtrekkeren kan justeres for forskjellige håndstørrelser og 

for regulering av mengde lim som påføres ved hvert trykk. 

Munnstykket er lett å rengjøre. Limpistolenes smale profil og 

avtagbare fot gjør det enkelt å komme til i trange hjørner. 

TEC 805, TEC 810 OG TEC 820
Tec 805 og Tec 810 har en standardtemperatur på 

195°C, men kan leveres med andre termostater tilpasset 

andre typer lim. Tec 820 har en termostat som kan 

temperaturjusteres. Dette gjør at limpistolen kan brukes 

til alle typer 12mm limstaver (inkludert low melt og 

polyamidlim) uten tilpasninger. 

Smeltekapasitet:  Tec 805 ca. 1,8kg/t. 

  Tec 810 ca. 2,0kg/t.

  Tec 820 ca. 2,5kg/t.

Tec 805 bruker 15mm limstaver.

Tec 810 og Tec 820 bruker 12mm limstaver.

TEC 806
Tec 806 har mange av de samme egenskapene som de andre 

limpistolene i 800-serien, men med noen oppgraderinger, som 

for eksempel et mykere grep, et oppgradert smeltekammer 

som gir kortere oppvarmingstid (2-3 min.), lengre ledning 

(3 meter) og ekstra beskyttelse rundt av/på-knappen. 

Smeltekapasitet ca. 1,8kg/t.

Tec 806 bruker 12mm limstaver.

GARANTI
1 år

TEC 806

Koffert til limpistol Standard dyse

TEC 820

EL-NR. PRODUKT EFFEKT Ø SMELTELIM

88 113 79 Tec 810 limpistol   Ø 12mm 250W Ø 12mm

88 113 85 Tec 805-15 limpistol   Ø 15mm 250W Ø 15mm

88 113 86 Tec 820-12 limpistol   Ø 12mm 250W Ø 12mm

88 113 87 Tec 806-12 limpistol   Ø 12mm 250W Ø 12mm

88 113 06 Standard dyse ANDJ010 til TEC 800-serie

88 113 74 Koffert til limpistol   Rød Metall, rød Rød


