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Med systemet Zipwall kan man snabbt satta upp en tatslutande plastvagg som ger skydd mol damm eiler avgransar rummel vid uttorkning av fuktskador.

Montera dammskydd pa fem minuter
Ett komplett system av stanger, klammor och tatlister gor det mojligt att satta upp en damm
skyddande plastvagg pel fern minuter.
ed sys rcmcr Zipwa ll och vanlig
byggplasr sranger man snabb r av
korridorer, deJar av rum eller skapu err
rum i rummer. En kombinarion av srang
er, kJammor och rarlisrer hailer byggplas
ren pa plars och skapa r en skyddande
vagg. Sa far man err dammrarr urrymme
for ombyggnad, srambyrcn eller argardan
de av Fukrskador.
- Der gar arr sarra upp plasren heir uran
rejp eller kJamrar som kan lamn a miirken
efrer sig. Dessurom far man en produkr
som kan ras ner och anvandas om och 0111
igen, sager Ingemar Johansso n pa Burse
ryds Tragolv som ar generalagenr for pro
dukren.
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KLAMMER FAST PLASTEN

For arr monrera skydds plasren anvander
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man releskopiskr urdragbara sranger som
placeras fran golv rill rak.
I sr;lngens roppdel finns en plarra dar
plasren kLims fasr. Toppdelen ar aven
Fjaderbelasrad och darfor kan plasren
srrackas ner mor golver och kJammas fasr
under srangens for. I sysremer ingar aven
(arlisrer som kan placeras mor bade rak
och vaggar.

SKAPAR UNDERTRYCK
INNANFOR VAGGEN

For arr minska risken for urlackande
damm kan man aven skapa err urrymme
med u nderrryck.
- Efrer arr ha sarr upp plasren ans lurer
man en indu srrid ammsugare. Forurom arr
man minskar riske n for arr damm ska
lacka ur och far man ocksa en renare miljo
arr arbera i, sager Ingemar Johansson.

GLiDLAs GER INGANG

For arr man ska kunna gora oppningsbara
ingangar i plasrvaggen ingar der aven glid
las i sys remer.
- Genom arr gora snirr i plasren och rej
pa pa glidlas kan man enkelr komma ur
och in i urrym mer. Srorleken pa oppning
en valjer man sjalv med avsrander mellan
l;l5e n, forklarar Inge mar Johansson.

YHETER & FOADJUP NI NGAR - BESO K B YGGTJANSTSEiBYGGINFO

PACKAS I VASKA

Efrer avslurar arbere gar sysremer snabbr
arr demonrera . Samrliga delar kan seda n
packas ner och rransporreras i en medfol 
jande specialvaska.
MARTIN STENO
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