


Arma-Tube

Arma-Tube A/S har igennem 40 år været dansk importør af Rust-Oleums højteknologiske malinger. Investering i teknologisk udvikling og forskning 
af overfladesystemer er en grundlæggende værdi og har medført at Rust-Oleum i dag har unikke og effektive kvalitetsmalinger til alle overflader. 

Arma-Tubehar valgt at markedsføre følgende 3 brands: RUST-OLEUM INDUSTRIAL, MATHYS & ZINSSER.

• Står for professionel rådgivning og udfærdiger systembeskrivelser, behandlingsforslag, besigtigelser af igangværende og kommende projekter. 

• Sælger de forskellige malingskvaliteter igennem forhandlere eller større entreprenører inden for overfladebehandling 

• Slår til, hvor andre giver op. De fleste malinger i vort sortiment er dedikeret til problemløsninger inden for overfladebehandling af enhver art.   

• Sætter fagligheden højt og er klar til, at vi sammen kan gøre en forskel i dit næste projekt.



142101  Radiator spray Hard Hat®
• Radiatorspraymaling

• Til metal, træ og beton

• Tør efter 30 minutter (v/20° C)

• Fremragende dækkeevne

• Varmeresistent op til 100° C

• Hvid

• 500 ml

• Satin glans

142302  - 142305  Lakspray Hard Hat®
• Den professionelles foretrukne industrispray

• Til metal, træ og beton

• Tør efter 30 minutter (v/20° C)

• Fremragende dækkeevne

• Varmeresistent op til 100 ° C

• Sort mat, Hvid blank, Hvid mat

• 500 ml

182100  Pletforsegler Hard Hat®
• Mat hvid overflade, god dækkeevne, gulner ikke, NCS S0500-N

• Berøringstør: 5-10 min. Klæbefri: 10 min

• Genbehandlingstør: 30 min.

• Anvendes på beton, gips, spånplader, eksisterende maling, tapet mv.

• Lugtsvag. Kan overmales med almindelig vægmaling

• Forsegler pletter og skjolder af: Nikotin, sod, fugt, fedt og tjære

• 500 ml



240651  Paint Stripper
• Fjerner maling og lim hurtigt og effektivt

• Virker hurtigere end andre malingsfjernere på markedet Geleagtig pasta, har 
større effekt end flydende produkter

• Virker ved temperaturer helt ned til 0°C

• Fjerner også lim

• Opløser oliemaling, vandbaseret maling, 2K PU og epoxy

• Hurtigvirkende

• 0,75 L

2910004  - 2910022 Polycoat Base / Aktivator
• Mat og blank lak

• Særdeles slidstærk

• Gulner ikke

• Til inden- og udendørs brug

• Tåler spild af kogende vand, alkohol, kaffe, rødvin, fortynder og alkalier

• Anti-graffiti; nem at rengøre med GraffitiShield™ Cleaner

• 1 L - 2,5 L

2982504  Pegakote slidstærk, vandbaseret 2K epoxy gulvmaling
• Anvendelsesområder: Lagerhaller, værksteder, P-huse, garageanlæg

• Ekstrem slidstyrke, hård overflade med halvblank glans

• Kan tones i alle farver. Standardfarve RAL 7035 lysgrå

• Nem at påføre med rulle, pensel eller tandspartel

• Resistent overfor olie, opløsningsmidler samt diverse kemikalier

• Lugtsvag

• Lysegrå

• 4 Kg - 15 Kg



3653002  769 Fugttæt Rustprimer Alkyd
• Minimal overfladeforberedelse

• Anti korrosion – idet ilt og fugt fortrænges

• Minimale lugtgener

• Unikt produkt siden 1921 baseret på fiskeolier

• 769 indgår som grunder til et C4 korrosionssystem iflg. ISO 12 944

• Kan påføres direkte på rustne og let fugtige overflader

• 1 L

3731002 - 3733005  Noxyde Korrosionsgrunder
• Vandbaseret korrosionsbeskyttelse til de professionelle

• Fremragende rustbeskyttelse, selv under svære forhold 200% 
elastisk, ingen revner eller afskalning

• Beskytter bolte, møtrikker og samlinger

• Minimal forberedelse: Sparer tid og penge

• Grunder og topmaling i én

• Hvid - Sort - Rød

• 1 Kg - 5 Kg

3771002 - 3771006  Zinsser Bulls Eye 1-2-3 Plus
• Vandbaseret Isolerende Grunder og Hæftegrunder

• Universal grunder, forsegler, pletforsegler

• og hæftegrunder

• Hurtigtørrende

• Til de fleste overflader udendørs og indendørs

• Grunder porøse let smittende overflader

• Isolerer/forsegler vanskelige skjolder og pletter

• Testfelt bør udføres

• 1 L - 2,5 L - 10 L



3780002  Vedhæftningsgrunder til glatte og tætte overflader
• Hæfter fremragende på hård keramisk overflade og

• rustfrit stål uden forudgående sandblæsning eller afsyring

• Lavt materialeforbrug – reducerer omkostningerne

• Kan overmales med opløsningsmiddelbaserede,

• vandbaserede og 2K malinger

• Vandbaseret, lugtsvag

• Flyder godt

• 1 L

3791004  - 3792004 CombiColor
• Èt lags system til beskyttelse på metal, direkte på rust

• Grunder og topmaling i én

• Påføres såvel på rust som rent metal og træ

• Rækker langt: 10,5 m² pr. liter

• Løber ikke, efterlader ingen penselstrøg

• Anvendes inde og ude

• Hvid blank - Sort blank

• 2,5 L

3801004 - Sinsser Bin Advanced
• Vandbaseret

• Ingen lugt

• Forsegler knaster

• Isolerer skjolder

• Hæfter på galvanisert metal og PVC

• Tører hurtigt

Re
v. 

04
-2

02
0



Uge 41

PEGAKOTE®

• Anvendelsesområder: 
Lagerhaller, værksteder, P-huse, 
garageanlæg

• Ekstrem slidstyrke, hård 
overflade med halvblank 
glans 

• Kan tones i alle farver. 
Standardfarve RAL 7035 lysgrå

• Nem at påføre med rulle, pensel 
eller tandspartel

• Resistent overfor olie, 
opløsningsmidler samt diverse 
kemikalier

• Lugtsvag

Slidstærk, vandbaseret 2K epoxy gulvmaling  . . .
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