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KENNOLEVYT ja LATTIASUOJAT

Suojakennolevyt
Kevyillä ja kestävillä kennolevyllä on helppo suojata pintoja nesteiltä, kolhuilta 
ja naarmuilta. Kennolvyllä voi suojata esim. lattiat, seinät, ikkunat ja monet muut 
remontin tai rakennuksen aikaiset kohteet. 

Kennolevy on erittäin helppo asentaa eikä siitä aiheudu rakennuspölyä. Tuotetta 
voi käyttää useaan kertaan. Työstäminen käy helposti ja vaivattomasti tavallisella 
mattoveitsellä. 

Kennolevy on 3 mm paksu ja neliöpaino on 450 g/m2. Tuote on väriltään  
valkoinen ja se on valmistettu polypropeenista. Kennolevy ei sisällä haitallisia 
aineita ja se on 100% kierrätettävissä. 

Palosuojatun FR-kennolevyn paloluokka on V2. 

Itsekiinnittyvät lattiasuojat
Itsekiinnittyvä lattiasuoja soveltuu kuivien lattioiden kevyeen, väliaikaiseen  
suojaukseen. Suoja on helppo asentaa eikä se vaadi erillistä teippikiinnitystä. 

Lattiasuoja pysyy hyvin paikoillaan ja tarttuu napakasti lattian pintaan, mutta on 
helposti irrotettavissa ja käytettävissä uudelleen. 

Lattiasuoja soveltuu useimmille lattiapinoille. Se ei sovellu vastakäsitellylle puu- 
tai parkettilattialle. Tuotteen soveltuvuus lattiamateriaaliin tulee testata ennen 
varsinaista suojausta. 

Lattiasuojan neliöpaino on 180 g/m2 ja materiaali polyesteri ja polyeteeni.  
Vesihöyryn läpäisevyys n. 25 g/m2/24h. Tuote on väriltään valkoinen. 

Tuotteen leveys on 1 m ja sitä on saatavilla kahta eri rullakokoa. 

Tuotenro Tuote Koko Myyntierä Ean-koodi

48411295 Kennolevy 95 cm 1,2 x 0,95 m 15 kpl/pkt 6416223467157

48411224 Kennolevy 240 cm 1,2 x 2,4 m 15 kpl/pkt 6416223467164

48421224 FR-Kennolevy 240 cm 1,2 x 2,4 m 15 kpl/pkt 6416223467331

Tuotenro Tuote Koko Myyntierä Ean-koodi

P4820125 Lattiasuoja itsekiinnittyvä 1 x 25 m  1 rll 6416223464705

P4820150 Lattiasuoja itsekiinnittyvä 1 x 50 m 1 rll 6416223464712
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RAKENNUSPAPERIT, TEIPIT ja TUOTESUOJAT

Rakennuspaperit ja pahvit

LEKU-SUOJAPAPERI
Tuotenro Leveys, m2/rll Myyntierä Lavalla Ean-koodi

4841010 1250 mm, 30 m2 10 rll 100 rll 6416223451316

LEKU-SUOJAPAHVI 150 G/M2

Tuotenro Leveys, m2/rll Myyntierä Lavalla Ean-koodi

4841020 1250 mm, 100 m2 10 rll 28 rll 6416223451323

LEKU-SUOJAKARTONKI
Tuotenro Tuote, leveys, m2/rll Myyntierä Lavalla Ean-koodi

4841030 200 g/m2; 1250 mm, 100 m2 10 rll 25 rll 6416223451330

LEKU-AALTOPAHVI
4841036 190 g/m2; 1000 mm, 15 m2 20 rll 20 rll 6416223463326

4841038 190 g/m2; 1000 mm, 30 m2 12 rll 24 rll 6416223462428

LEKU-MAITOKARTONKI
Tuotenro Tuote, leveys, m2/rll Myyntierä Lavalla Ean-koodi

4841025 250 g/m2; 1250 mm, 25 m2 10 rll 75 rll 6416223467362

4841035 270 g/m2; 1250 mm, 75 m2 10 rll 28 rll 6416223458421

LEKU-suojapaperit ja -pahvit soveltvat kaikenlaiseen suojaamisen rakentamisen, remontoimisen tai muuton aikana - kotona ja työmaalla. 
Ohuemmat paperit soveltuvat kevyeen suojaamiseen ja paksummat pahvit ja kartongit vaativampaan suojaamiseen.

Rakennusteippi
Oranssi PVC-teippi soveltuu moniin rakennuskäyttökohteisiin. Teipissä on hyvä tarttuvuus 
ja se irtoaa rullasta helposti. 

Rakennusteippi kestää kosteutta ja soveltuu erinomaisesti suojaamiseen esim.  
rapattaessa, maalattaessa tai muurattaessa.

Tuotenro Tuote Koko Myyntierä Ean-koodi

4832111 PVC-rakennusteippi, oranssi 50 mm 33 m/rll 36 rll/ltk 6416223458902

Nomapack -tuotesuojat ovat pursotetusta polyetyleenivaahdosta valmistettua  
100% kierrätettävää suojaprofiilia. Tuotesarja sopii monenlaisten tuotteiden  
suojaamiseen. 

Nomapack -tuotesuojilla on helppo suojata huonekalu- ja lasiteollisuuden tuotteet, 
esimerkiksi kalusteet ja tuulilasit. Putkimaisille ja tankomaisille tuotteille on saatavilla 
pyöreitä tuotesuojia. Erilaisilla tuoteprofiileilla on kätevä suojata kaikkia tuotteita, joissa 
on herkästi särkyvät kulmat ja reunat. 

Myynti: Bedika Oy - www.bedika.fi - info@bedika.fi
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