Sedan 1983

Tejpguiden
För scen, television, film, event, mässor m.m.

Här presenterar vi vårt bassortiment av tejper från många av de ledande leverantörerna.
Sortimentet är väl utvalt efter vad som krävs av professionella användare.
På vår hemsida finns mer information.
I vårt sortiment finns ca 10.000 artiklar så är det något du saknar här så fråga oss bara.
Vi levererar allt ur sortimenten från Tesa, Le Mark, Protape, Advance och Shurtape.
Många av våra tejper kan beställas i specialbredder.
Vi kan leverera färgmatchad vävtejp i hela Pantone- och RAL-skalan.
Många av våra tejper kan förses med tryck, t.ex. text eller loggor.
Primetime AB är grossist av tejp i Sverige sedan många år och för de flesta en självklar
samarbetspartner och leverantör. Bland våra kunder finns alla från de största till de minsta inom teater,
television, konsert, event, dans, kulturevenemang, konst, mässor, muséer m.m, såväl inom företag
som institutioner.
Hos oss finner du även ett brett sortiment av mattor, scentextilier, projectionsdukar, rökmaskiner,
specialeffekter, flamskyddsmedel, riggartillbehör m.m.
Handlar gör du enkelt på vår hemsida eller besök vår utställning och ”tejprummet” på Lidingö.
Vi har snabba leveranser med billig frakt över hela Sverige och till övriga Norden.
Primetime AB
Agavägen 15
181 55 Lidingö
Tel: 08-442 56 50
info@primetime.se
www.primetime.se
2016-09
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Vävtejper / Gaffa
Tesa 4688

MagTape Matt 500

Blank vävtejp med starkt
häftämne. Lätt att riva.

Vävtejp med lätt häftämne
lämplig för kablar på golv etc.
Lätt att riva.
Svart, vit, silver, gul, grön, röd,
blå

Matt, 12, 19, 25, 38, 50, 75, 100
mm x 50 m

Svart, vit, silver, gul, grön, röd,
blå, brun

MagTape Original

ProGaff Vävtejp

Svart, vit, silver

Svart, vit, grå, gul, röd, grön, blå,
brun, beige, oliv, mörkblå, vinröd,
lila, turkos

Matt smidig vävtejp i ett brett
spektra av färger. Lätt att riva.

Vävtejp med lätt häftämne
lämplig för kablar på golv etc.
Lätt att riva.
Blank, 50, 75, 100 mm x 50 m

MagTape Xtra Matt

Matt, 19, 25, 38, 50 mm x 50 m

Tesa 4671

Matt, 19, 25, 38, 50 mm x 50 m

Matt, 19, 25, 38, 50 mm x
25, 50 m. Finns även 2,75 m

Gul, grön, orange, rosa

Matt, 19, 25, 38, 50 mm x 25 m

Fluorescerande tejp

UV-reflekterande vävtejp. Lyser i
mörker vid belysning med uv-ljus.

Vävtejp för de flesta ändamål där
en matt tejp behövs. Lämplig för
t.ex. mattor.

Gul, grön, orange, rosa, blå

Matt, 12, 24, 48 mm x 22,9 m

Matt, 50 mm x 50 m

MagTape Chroma

Chroma Key green/blue-screen.
Lätt häftämne, lätt att riva.

Tesa 53999

Vävtejp för de flesta ändamål där
en matt tejp behövs.
Svart baksida.

Green-screen grön /
Blue-screen blå

Matt, 50 mm x 50 m

Matt, 50 mm x 50 m

Flamskyddad vävtejp

Tesa 4541

Ett måste vid pyrotekniska och
andra heta arbeten samt vid
tejpning i flamskyddade tyger.

Helmatt obehandlad vävtejp med
bra ”klibb”. Helt tygig yta.
Svart, vit, röd, grå, brun

Matt, 25, 50 mm x 50 m

UV-reflekterande vävtejp. Lyser i
mörker vid belysning med uv-ljus.

Tesa 53949

Svart (även baksidan)

Svart, vit, grå, gul, grön, röd, blå

4671
Fluorescerande tejp

Vävtejp av högsta klass med
starkt häftämne lämplig överallt
där maximal styrka krävs.
”Den klassiska Tesan”.

Svart, vit, silver

Matt, 48 mm x 55 m

Vävtejp med lätt häftämne
lämplig för kablar på golv etc.
Lätt att riva.

Tesa 4651

Svart, vit, grå, gul, grön, röd, blå,
brun

Svart, vit, grå

Advance AT-200

Vävtejp med mjuk tygig yta,
smidig, lätt häftämne, lätt att riva
utan att strimla sig.
Svart, vit, grå

Matt, 12, 24, 48 mm x 25 m

P-665 (f.d. Permacel P-665)
Vävtejp med mjuk tygig yta,
smidig, lätt häftämne, lätt att riva
utan att strimla sig.

Vävtejp med starkt häftämne
lämplig för mattor, tyger etc.
Lätt att riva. Kan användas i kyla.
Svart, vit

Blank, 38, 50 mm x 25, 50 m

Helmatt, 12, 15, 19, 25, 30, 38,
50 mm x 50 m

Svart (även baksidan)

Matt, 50 mm x 25 m

Det kan förekomma att alla färger inte finns i alla bredder. Många tejper kan levereras i specialbredder. Kolla med oss!
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Dubbelhäftande tejp - ej permanent För tillfällig inläggning av mattor etc.

Dubbelhäftande tejp - övriga
Gel-tejp - Butylband

För temporär uppfästning av det
mesta. Lämplig på känsliga ytor.
Kan även användas på tapet och
målade ytor utan att skada eller
lämna rester.

Tesa 4964

För inläggning av mattor. God
initialhäftförmåga. Går att ta bort
utan att lämna rester. Utmärkt på
ojämna och fibrösa underlag.
Bredd: 9, 12 19, 25, 38, 50, 100
mm

Bredd: 19 mm, Längd: 20 m, Tjocklek: 1 mm
Längd: 25, 50 m

Skarvtejp

Tesa 4939

Dansmattetejp

För tillfällig inläggning av mattor.
Borttagbar upp till två veckor.
Lättare häftämne mot golvet,
starkare upp mot mattan.
Bredd: 25, 38, 50 mm

Stabil PVC-tejp för skarvning av
mattor.
Svart, vit, grå, transparent

Längd: 25, 50 m

AT-6103 Dansmattetejp

N.E.C. Mattejp

Rivbar polytentejp för skarvning
av mattor.

För tillfällig inläggning av mattor.
Lättare häftämne mot golvet,
starkare upp mot mattan.
Bredd: 25, 38, 50 mm

50 mm x 33 m

Matt. Transparent

50 mm x 33 m

Längd: 50 m

AT-27 Dansmattetejp

Stabil PVC-tejp för skarvning av
mattor.

N.E.C. Mattejp AT-324

För tillfällig inläggning av mattor.
Lättare häftämne mot golvet,
starkare upp mot mattan.
Bredd: 38, 50 mm

Matt. Mjölkvit

50 mm x 33 m

Längd: 25 m

J-Lar Folietejp

Helt klar tejp för en mängd
användningsområden.

Dubbelhäftande tejp - permanent

Blank. Transparent

50 mm x 66 m

Tesa 4965

Transparent för montering av
glas, akryl, mikrofonmyggor mm.
Bredd: 9, 12, 19, 25, 38, 50 mm

Scapa Scrollertejp

Längd: 50 m

För skarvning av färgfilter.
Värmetålig upp till 130ºC.
Blank. Transparent

25 mm x 66 m

Tesa 4970

Extremt hög vidhäftning.
Går inte att ta bort.
Bredd: 6, 9, 12, 19, 25, 38, 50
mm

Tesa 64014 - Packtejp

Förpackningstejp för förslutning
av kartonger.

Längd: 50 m

Brun, transparent

Tesa 4957

PVC - Eltejp

Skumtejp för uppfästning på
ojämna ytor eller montering av
material av olika slag, t.ex. glas
mot metall.
Bredd: 12, 19, 25 mm

38, 50 mm x 66 m

AT-7

Längd: 25 m

Saknar du något - vi har ca 10.000 artiklar
i vårt tejpsortiment - Kontakta oss!

Rivbar och smidig PVC-tejp för
riggning, buntning av kablar etc.
Finns även med 76 mm kärna.
Svart, vit, grå, gul, grön, röd, blå,
orange, lila, brun, ljusgrå
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12, 15, 19, 25, 38, 50 mm
x 33 m

Säkerhetstejp

Papperstejp

Halkskyddstejp

Kraftig för offentlig miljö. Tål
städmaskiner. Finns i tre olika
korngrovlekar. Kan beställas i
olika former t.ex. runda plattor,
remsor med runda ändar etc.

Skrivtejp

Standardrulle: 25, 50 mm x 18,3 meter

Vit

Kraftig papperstejp för
uppmärkning av mixerbord etc.

Svart, vit, gul, röd, grön, blå, grå, transparent, svart/gul, efterlysande,
svart/gul-efterlysande

Varningstejp

PVC. För uppmärkning av golv,
trappor etc. Nötningsbeständig.
Tål städmaskiner.

18, 24 mm x 55 m

Tesa 4333 / 4348 m.fl.
Maskerings- / skyddstejp
Vi har många olika varianter för
inom- och utomhusbruk.

19, 25, 30, 38, 50 mm x 50 m

Ljussättningsfolie
Gul/svart, röd/vit, grön/vit, vit/
svart

50 mm x 33 m

Varningstejp - Gaffa

Black Tak & White Tak

Vävtejp med god vidhäftning.

Gul/svart,

Värmetålig aluminiumtejp för
maskning av ljus. Värmetålig upp
till 180ºC.
Matt. Svart, vit

50 mm x 50 m

50, 75 mm x 25 m

Golvmarkeringstejp

PVC. För uppmärkning av golv
på lager, idrottshallar, varuhus
etc. Nötningsbeständig.
Tål städmaskiner.
Svart, vit, gul, röd, grön, blå,
transparent

Blackmark

Värmetålig ej reflekterande
ljussättningfolie.
Mattsvart på båda sidor.

50 mm x 33 m

Snootfoil

Värmetålig ej reflekterande ljussättningfolie. 50 mm BlackTakhäftämne längs långsidan.

Efterlysande tejp

För uppmärkning av trösklar,
trappor etc. Laddas upp med sol
eller elektriskt ljus.
Gulgrön

Mattsvart på båda sidor.

20 mm x 9,1 m

Tunneltejp

Tejpavrullare

Häftämne endast längs tejpens
långsidor för att slippa häftämne
på kabel och att kunna
efterjustera kabeln.
Svart, gul/svart

Finns i olika bredder och längder,
även specialbredd för Gaff Gun.

Avspärrningsband

Gul/svart, röd/vit

För smidig tejpning av kablar.
Samlar upp en eller flera kablar
och lägger tejpning över.
Tre olika uppsamlare samt en
avrullare för slät tejpning.

Floor Caddy

För smidig tejpning av
mattskarvar och utrullning av
enkel- och dubbelhäftande tejp.
Två bredder: 100 och 150 mm.
Tejpar allt från smalaste bredd på
tejp upp till 100 eller 150 mm.

75 mm x 500 m

Kraken-tape räddningstejp av silikon
”ett måste i varje
verktygsväska”

Handavrullare

Lämplig för packtejp upp till
50 mm bredd.

Snabb och enkel reparation av
slangar, rör, kablad, kontakter.
Svart, vit, transparent

300 mm x 15 m, 600 mm x 7,6 m

24 mm x 3,6 m, 48 mm x 10,9 m
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600 mm x 5 m

