Värmeisolerande 0,033 W(m•k)

Ljudegenskaper över 50dB

Kvalitetssäkrad

Snabb, enkel och effektiv drevning
av fönster & dörrar

Snabb och enkel
uppmätning av CC-mått

–snickarens bästa kompis!

A

lla våra produkter och innovationer bygger på lång erfarenhet inom
byggbranschen. Genom närkontakt med bland annat förslitningsskador
så föddes idéerna till dagens produktsortiment. Våra produkter är väl
beprövade och används i husbyggen över i stort sett hela världen.

Vi har idag två byggrelaterade produkter. CC-Fönsterdrev som ger snabbare,
enklare och effektivare drevning av fönster och dörrar. CC-Tejp för snabb, exakt
och arbetsmiljövänlig uppmätning av CC-mått. Vi har även en följdprodukt
avsedd att användas vid skadereglering.
Genom kunskap och aktivt engagemang ska vi inhämta och sprida kunskap
inom miljöområdet. Vi ska även genom vårt arbete lyckas med att minimera
skadliga miljöeffekter, samtidigt som vi ska klara kraven på kvalitet, arbetsmiljö
och en god konkurrensförmåga. På så sätt säkerställer vi företagets framtid
samtidigt som vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan. All tillverkning sker i
Falkenberg där även vårt kontor ligger.

Välkommen till 3-C Production

Johan Strömberg, VD

Fönsterdrev i världsklass
CC-Fönsterdrev består av finporig, impregnerad skumplast som är 30 mm
tjock och som pressas samman till en tjocklek av 2 mm .
CC-Fönsterdrev klipps i lagom längd och förs in i spalten mellan karm
och sidostycke. Vid normal rumstemperatur expanderar remsan till
sin fulla tjocklek på 1-3 timmar.

Vilka är fördelarna med CC-Tejp?
Vid användande av CC-Tejp undviker man arbetsställningar som sliter onödigt hårt på knän, rygg, axlar,
skuldror och nacke. Samtidigt spar man tid då det går fort att regla med CC-Tejp. Då CC-Tejp är exakt vinner
man i byggnationskvalitet.

Övriga tejper
Vi tillhandahåller en mängd olika tejper för i byggbranschen
förekommande behov, i flera bredder, längder och utföranden.
Vi har bland annat aluminium-, byggfolie-, halkskydds- och
dubbelhäftande tejp.

All dokumentation finns att ladda ner från vår hemsida i pdf-format, www.3c.nu/dokument

Snabb, enkel och effektiv
drevning av fönster & dörrar!
CC-Fönsterdrev består av finporig impregnerad skumplast som är 30 mm tjock och pressas
samman till en tjocklek av 2 mm. Drevet klipps av i lagom längd och träs in i spalten mellan
karm och sidostycke. Vid normal rumstemperatur expanderar remsan till sin fulla tjocklek på
1-3 timmar.
CC-Fönsterdrev är helt miljöanpassat och innehåller inte isocyanat*, vilket innebär att montören inte behöver använda skyddskläder eller göra kontinuerliga läkarundersökningar. Andra
fördelar är att remsan förblir elastisk och fönstret därmed kan efterjusteras utan problem.
Totalt sett får man en betydande tidsvinst jämfört med konventionella drev och fogskum.
CC-Fönsterdrev går att få i bredder från 20 mm till 850 mm. Den normala
bredden på CC-Fönsterdrev är 60 mm. Vi har
oftast allt på hyllan för snabb leverans med
DHL. Önskar ni en bredd eller tjocklek som vi
inte lagerför, så löser vi det.
*Isocyanat klassificeras som gift enligt AFS 1996:4
och föreskrifterna för att använda produkten är
stränga. Det finns i bl. a. tätningsmaterial, lacker,
lim och stoppningsmaterial.

Godkännandebevis
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För prover ring 0346-587 54, eller besök www.3c.nu för mer info!
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En svensk innovation

Arbetsflöde vid redan monterat fönster
1. Gör rent mellan stycket eller objektet som ska tätas. Montera CC-Fönsterdrev.

2

1
Öppna rullen så att vakuumet
släpper och dra ut drevet lika
långt som det hålrum som
ska tätas.

Klipp av CC-Fönsterdrev i rätt
längd.

3
Stick in CC-Fönsterdrev mellan
stycket eller objektet som
ska tätas. Vänta på att CCFönsterdrev ska expandera.

4
Det är viktigt att skjuta
upp drevet i hörnen så att
tätningen blir exakt och det
inte blir kölddrag i hörnen.

Arbetsflöde med självhäftande CC-Fönsterdrev
1. Borsta av objektet för att avlägsna löst damm och smuts. Montera CC-Fönsterdrev.
2. Skulle ni montera på stålreglar som är feta eller oljiga så ta en trasa med T-röd och tvätta. Då fäster CC-Fönsterdrev direkt.

2

1
Öppna rullen så att vakuumet
släpper och dra ut drevet lika
långt som det hålrum som
ska tätas.

Dra av releasen som täcker
CC-Fönsterdrev så att klistret
frigörs.

6

5
Klipp eller skär i hörnen.

Montera fönstret.

3
Applicera CC-Fönsterdrev på
stycket eller objektet som ska
tätas och tryck till CC-Fönsterdrev så att det fastnar.

4
Viktigt är att skjuta upp drevet i hörnen så att tätningen
blir exakt och det inte blir
kölddrag i hörnen.

7
Montera karmskruven direkt
genom CC-Fönsterdrev om
så önskas.

8
Nu är det bara att vänta på
att CC-Fönsterdrev ska expandera. Vid kyla en längre
expansionstid.

All dokumentation finns att ladda ner från vår hemsida i pdf-format, www.3c.nu/dokument

Arbetsflöde med nålpistol
1. Förutsättningen är att sidostyckena eller karmen är av ett material där det går att applicera CC-Fönsterdrev med nålpistol.
2. Skulle det inte finnas något att fästa drevet i, applicera CC-Fönsterdrev på fönsterkarmen. Tänk då på att föra upp CC-Fönsterdrev en bit ovanför fönstret så att det inte blir blir kölddrag i hörnen.

1
Öppna rullen så att vakuumet
släpper och dra ut drevet lika
långt som det hålrum som
ska tätas.

5
Skär eller klipp drevet vid
fönsterklossarna så att klossen ligger fri.

9
Nu är det bara att vänta på
att CC-Fönsterdrev ska expandera. Vid kyla en längre
expansionstid.

3

2
Dela drevet med mellanlägget (plasten).

Montera CC-Fönsterdrev på
Sätt drevet över fönsterklosstycke i väggen med nålpistol. sarna och fäst drevet.

7

6
Skär eller klipp CC-Fönsterdrev vid hörnen så att drevet
kan expandera från två sidor.

4

Montera fönstret.

8
Montera karmskruven direkt
genom CC-Fönsterdrev om
så önskas.

Enligt Godkännandet 01/05/98
CC-Fönsterdrev ska skyddas mot fukt och UV-Ljus med en täcklist i exempelvis plåt eller fogmassa. Insidan ska skyddas med en diffusionstät
fogmassa eller en SITAC godkänd tejp. Skulle det trots allt komma in
fukt så finns det inga levande organismer i CC-Fönsterdrev, det är helt
humusfritt, vilket innebär att det kan omöjligt mögla.

CC-Tejp sparar knän
Vilka är fördelarna med CC-Tejp?
Vid användande av CC-Tejp undviker man arbetsställningar som sliter onödigt
hårt på knän, rygg, axlar, skuldror och nacke. Samtidigt spar man tid då det går
fort att regla med CC-Tejp. Då CC-Tejp är exakt vinner man i byggnationskvalitet.
Specialprodukt
CC-Tejp är framtagen för att kunna användas i de speciella förhållanden som
gäller vid ett bygge. Tejpen har därför ett speciellt lim och papper för att den
ska fästa på de flesta ytor.
Kvalitet
CC-måtten blir mer exakta när man använder CC-Tejp vilket gör att isolering och
väggmaterial stämmer precis med reglarna.
Uppfinnaren
Johan Strömberg har mer än tjugo års erfarenhet inom byggbranschen, varav
över tio år som lagbas. Han har krupit på knäna och hoppat på bockar för att
märka ut CC-måtten oräkneliga gånger. Att det inte är bra för knäna kan Johans
tre knäoperationer vittna om. För att minska dessa påfrestningar utvecklade
han en icke töjbar tejp uppmärkt med CC-måttet 30 & 45cm.

Anvisningar för CC-Tejp
2

1
CC-Tejp finns i 30 respektive
45cm CC.

Riv av tejpen vid CCmarkeringen.

3
Justera regeln mot markeringen som återkommer var
30:e eller 45:e cm.

4
Tejpa brädan först så
vinner du tid och arbetar
bekvämare.

All dokumentation finns att ladda ner från vår hemsida i pdf-format, www.3c.nu/dokument

Tejp för alla behov
Vi lagerför ett heltäckande sortiment av tejp med fokus på byggbranschens speciella
behov. Vi har bredder och längder i en mängd olika utföranden. Till våra packtejper
erbjuder vi tryck som standard. Vi erbjuder alltid rätt tejp med hög kvalitet och ett
riktigt bra pris.
Kontakta oss så hjälper vi er att hitta rätt tejp!

Dokument

Samtliga dokument finns att ladda ner från vår hemsida
i pdf-format, www.3c.nu/dokument
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GODKJENNINGSMERKE

TG 20023

Ovenstående godkjenningsmerke gjelder for SINTEF Teknisk Godkjenning nr.
TG 20023, og dokumenterer at @ er godkjent av SINTEF Byggforsk.
Merket kan benyttes av godkjenningens innehaver til å merke produktet, emballasjen og/eller til
markedsføring. Merket blir også oversendt elektronisk i eps-format.
Merket må bare brukes i direkte tilknytning til det produktet som er angitt i godkjenningen.
Merket må ikke brukes på en måte som kan gi inntrykk av at også andre produkter fra samme
produsent eller leverandør omfattes av godkjenningen. SINTEFs logo må ikke brukes løsrevet
fra godkjenningsmerket.
Dersom gyldigheten av godkjenningen opphører, skal også bruken av godkjenningsmerket
opphøre umiddelbart.
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Miljöpolicy
Genom kunskap och aktivt
engagemang ska vi inhämta och
sprida kunskap inom miljöområdet. Vi
ska genom vårt arbete minimera skadliga
miljöeffekter, samtidigt som vi ska klara kraven
på kvalitet, arbetsmiljö och en god konkurrensförmåga.
På så sätt säkerställer vi företagets framtid samtidigt som vi
arbetar för att minska vår miljöpåverkan.
Det är därför en självklarhet att optimera funktion, välja material och produktionsprocesser som belastar miljön minimalt och att konstruera produkterna på ett
sådant sätt att dessa anpassas till kretsloppssamhället.
3-C Production ska erbjuda en arbetsmiljö som gör det möjligt att möta kundernas
alltid högt ställda krav på kvalitet. Omfattande arbete har lagts ner på att utveckla
material och processer som möter det moderna samhällets krav på inre och yttre
miljö.
Miljöarbetet är mycket viktigt för 3-C Productions utveckling. Dessutom är det hela företagets bestämda uppfattning att en levande och fungerande natur är av största betydelse
för vår livskvalitet.

CC-Fönsterdrev
Vi håller vad vi lovar!

Nu också stolt innehavare av norskt godkännande från SINTEF

Sveriges mest väldokumenterade och godkända drev!
Finns även hos välsorterade bygghandlare.

0105/98

3-C Production AB • Porsevägen 27-29 • 311 32 Falkenberg
Tel: 0346-587 54 • Fax: 0346-587 84 • info@3c.nu • www.3c.nu
V-TAB Falkenberg juni 2013

